
 

Kommunkompassen Analys av 
Ale kommun 
2023-02-19 Josephine Härdin och Cecilia Björnram 



Kommunkompassen Analys av Ale kommun  2 

Innehåll 
1 Vad är kommunkompassen? .............................................................................. 3 

2. Ale kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande 
genomgång .............................................................................................................. 5 

Utvärderingen ............................................................................................................ 5 

Sammanfattning av resultat ...................................................................................... 5 

Jämförelser ................................................................................................................ 6 

Sammanfattande kommentarer ................................................................................. 7 

3. Detaljerad genomgång per område ................................................................... 8 

Område 1 Samspel mellan förtroendevalda och medborgare ............................... 8 

Område 2 Samhällsutveckling .............................................................................. 12 

Område 3 Styrning och kontroll ............................................................................ 17 

Område 4 Effektivitet ............................................................................................ 22 

Område 5 Brukarens fokus .................................................................................. 26 

Område 6 Kvalitetsutveckling ............................................................................... 30 

Område 7 Arbetsliv ............................................................................................... 33 

Område 8 Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap ...................................... 37 

4. Översikt av poängfördelning ........................................................................... 40 

 

  



Kommunkompassen Analys av Ale kommun  3 

1 Vad är kommunkompassen? 
Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av en kommuns sätt 
att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv.  

Frågeställningarna omfattar både ett strategiskt och operativt perspektiv med fokus 
på uppföljning och effekt/resultat. Verktyget togs ursprungligen fram i mitten av 
1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi och Kommunenes 
Sentralforbund (KS) i Norge. Verktyget används idag i både Norge och Sverige. 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använder Kommunkompassen sedan år 
2002. Kommunkompassen reviderades åren 2010, 2016 och 2019/2020 för att 
bättre kunna fånga upp nya viktiga utvecklingstrender som påverkar den offentliga 
sektorn. Revideringarna har gjorts i samverkan mellan SKR, medlemmar och 
norska KS. 

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen arbetar för att 
kunna fungera som en framgångsrik 

• Demokratiaktör (transparens, medborgardialog, politisk styrning, m.m.) 
• Samhällsbyggare  
• Välfärdaktör (kundens/brukarens fokus, effektivitet, styrning/uppföljning, 

m.m.) 
• Arbetsgivare (ledar-/medarbetarskap, kreativitet, kultur, kompetens, m.m.) 

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen 
leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika 
verksamheterna fungerar.  

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor: 

• Intervjuer 
• Kommunens styrdokument 
• Kommunens hemsida och sociala medier 

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en 
kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens 
kriterier. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje 
huvudområde består av flera delområden inom vilka ett stort antal frågor belyses. 
Bedömningen görs med fokus på politisk styrning, en sammanhållen koncern, en 
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hållbar utveckling och medborgar- respektive brukarorientering. Uppföljning, 
effekter/resultat och utveckling är också viktiga bedömningsparametrar. 

De åtta huvudområdena är: 

1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 
2. Samhällsutveckling 
3. Styrning och kontroll  
4. Effektivitet 
5. Brukarens fokus 
6. Kvalitetsutveckling 
7. Arbetsliv 
8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 

En kommun som utvärderas med Kommunkompassen får som resultat värdefull 
information om både styrkor och förbättringsområden. 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. Ale kommun i förhållande till 
Kommunkompassen: En 
sammanfattande genomgång  
Utvärderingen 
Utvärderingen av Ale kommun genomfördes i november och december år 2022 
och var kommunens fjärde utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. 
Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat kommunens hemsida, 
sociala medier och genomfört intervjuer med ett 40-tal personer i organisationen. 
Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstepersoner och fackliga 
representanter. 

Sammanfattning av resultat 
Nedan visas Ales poängfördelningen per område jämfört med 2020.  
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I nästa diagram illustreras Ales poängprofil jämfört med den förra utvärderingen 
och jämfört med ett nationellt medelvärde på kommuner som utvärderats sedan 
2020.  

2019/2020 gjordes en revidering av Kommunkompassen. Jämförelser med tidigare 
år kan göras till stor del, men inte fullt ut. Det är viktigt att ta i beaktande att 
områdena reviderats och förnyats samt bedömningen på vissa delfrågor skärpts. 
Områdesindelningen är också ny. Ales utvärdering från 2020 är nästan helt 
jämförbar med detta resultat. Förutom några mindre justeringar som skett har 
område tre, fyra och åtta arbetats om vilket försvårar jämförelsen. 

Ale (2022) jämfört med ett genomsnitt av alla utvärderingar sedan 2020 

 

Jämförelser 
Alla utvärderingar från 2017 och framåt finns tillgängliga på Sveriges Kommuner 
och Regioners hemsida www.skr.se  
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Sammanfattande kommentarer 
Ale anger i kommunstyrelsens delårsbokslut hösten 2022 att man sedan den 
föregående kommunkompassutvärderingen prioriterat arbete med att utveckla de 
tre områdena styrning och kontroll, brukarens fokus samt effektivitet. Det är alla 
processer som tar lång tid att implementera och få genomslag för, tydligast 
förändring av dessa ser vi i området styrning och kontroll. Men det är endast två år 
sedan den senaste utvärderingen och det tar tid att få genomslag för förändrade 
arbetssätt i styrningen så det är inte konstigt. Kommunen är också själv högst 
medveten om att man befinner sig mitt i en tid mellan två styrmodeller, och där den 
nya varken är färdigutvecklad eller hunnit få genomslag. Det går just nu inte att 
utvärdera hur resultaten fallit ut av den nya styrningen. Däremot premierar 
kommunkompassen alltid systematik som implementeras, utvärderas och förnyas 
efter analys, och det syns att detta förhållningssätt är tydligt inom flera områden. 
Tydligast är detta inom området som arbetsgivare, samt chefs- och medarbetarskap. 
Vill kommunen fortsätta utvecklas enligt kommunkompassens kriterier är det ett 
fortsatt arbete med att få till analys och utveckling av styrningens alla delar som är 
central. 

Ale har under ett antal år växt snabbt och har behövt göra en resa från den mer 
informella kommunen till en mer professionellt styrd organisation. Bruksorten vid 
älven är nu en kranskommun till Göteborg. Samspelet kring utvecklingen upplevs 
gott, och det pågår ett nödvändigt samtal om vilka roller de organisatoriska delarna 
har i framtiden. Hur mycket ska kommunstyrelsens förvaltning centralstyra 
organisationen för att inte möjliggöra ineffektiva lösningar? Vilken roll ska 
kommunfullmäktiges mål spela för att fokuserat hålla ihop organisationen mot 
visionen? Det är viktiga frågor som tillsammans med många fler utgör en del av de 
tillitsbaserade dialogerna i en expansiv kommun som vill vara framgångsrik. 
Digitalisering är inget nytt i Ale, men fortfarande ett viktigt identifierat 
utvecklingsområde som nu styrs centralt för ökad effektivitet. Kommunen har en 
stabil ekonomi med sitt årliga resultatmål på 4 procent, men har flaggat upp att 
detta kan bli kärvt framåt, bland annat med stora identifierade investeringsbehov 
och de nuvarande pris- och kostnadsökningarna. 
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3. Detaljerad genomgång per 
område 
Område 1 Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 

Rubriker Poäng 

• Strategi för demokratiutveckling och information  
• Kommunens information till medborgare 
• Medborgarnas möjlighet till dialog med politiken 
• Transparens kring resultat 
• Förutsättningar för politiken 

80 

Allmänt 
För att stärka demokratin och det representativa politiska systemets legitimitet är 
en medskapande samhällsstyrning av betydelse. Medborgares möjlighet till 
inflytande, delaktighet och information är viktigt, både för att skapa tillit till det 
demokratiska systemet, öka förståelsen för prioriteringar och för att utveckla ett 
hållbart samhälle. Offentlig verksamhet har ett stort ansvar att tillgängliggöra och 
skapa transparens kring vilka beslut som tas och vilka resultat som uppnås.  Då 
räcker inte med att enbart publicera resultat och fakta utan det måste ske på ett sätt 
som blir begripligt och intressant för medborgaren. Det handlar i grund och botten 
om att bygga tillit till det demokratiska systemet som är grundläggande för den 
offentliga sektorn.  

Förtroendevaldas synlighet och tillgänglighet är viktiga faktorer för att upprätthålla 
en god kommunikation och dialog med medborgarna. Att förtroendevalda utsätts 
för hat, hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är ett allvarligt hot mot det 
demokratiska samtalet och i förlängningen mot vår demokrati.  

Strategi för demokratiutveckling och information 
Området är ett av kommunens starkaste med ett resultat på 80 poäng. Visionen som 
även fanns 2020 sätter medborgarna i fokus. Den har genom åren fått stor 
genomslagskraft. Även om inte Ale har en övergripande sammanfattande strategi 
för demokratiutveckling så finns flertalet systematiskt använda verktyg för detta 
som presenteras nedan. Med förvaltningslagen och beskrivningen av 
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serviceskyldigheten i ryggen ska dessa vara grunden i Ale för att få fullt genomslag 
i organisationen. 

Kommunens information till medborgarna 
Kommunen har sin hemsida som huvudsaklig informationskanal, men använder 
bland annat facebook, youtube och olika appar för kommunikation med invånare 
utifrån olika intressentgrupper, exempelvis ”Ung i Ale”. Det skulle kunna bli 
enklare att hitta ingångar till dessa möjligheter på kommunens förstasida. 
Kommunens lokala tidning har stor spridning och publicerar enligt de intervjuade 
kommunens pressreleaser ordagrant. Aleborna har dock ingen möjlighet att ta del 
av information via något fysiskt nyhetsbrev eller liknande där kommunen själv 
äger informationen. Det finns också utvecklingspotential när det gäller 
tillgänglighet till information utifrån språkbehov. På kommunens kontaktcenter kan 
man på kontorstid få hjälp både via telefon, mejl och genom fysiska besök. 

Kallelser och protokoll publiceras komplett med handlingar på webben och är lätt 
att hitta. Kommunfullmäktiges öppna sammanträden är inte så välbesökta, men de 
web-sänds och det är enkelt att hoppa mellan ärendena i efterhand för den som 
önskar. Man har tidigare testat att ha öppna möten i omsorgsnämnden utan större 
intresse utifrån.  

Medborgarnas möjlighet till dialog med politiken 
Ale består av flertalet mindre orter varav fem ligger längs med motor- och järnväg. 
Tillgängligheten till de förtroendevalda upplevs hög då samhällena är små och man 
lätt springer på varandra. Kontaktuppgifter finns också lätt att hitta på hemsidan. 
Kommunen har ett strukturerat arbete med att bjuda in medborgare för att kunna 
påverka beslutsprocesser, med exempelvis ortsutvecklingsråd, råd för äldre och 
påverkanstorg för ungdomar med egen budget. Strukturen ses nu dock över och det 
finns ett önskemål om ett än mer proaktivt och träffsäkert arbete. Kommunen 
avslutade 2020 arbetet med Ale 360 med syftet att föra medborgare, beslutsfattare 
och tjänstepersoner närmare genom dialog. Det senaste arbetet med 
översiktsplanen tas upp som ett eget gott exempel. Ale har gjort aktiva val efter att 
ha provat, utvärderat och avslutat arbete med fler olika demokrativerktyg. Det finns 
ett önskemål att bli bättre på att göra grupper hörda som annars inte hörs. 
Kommunen har en medborgarpanel man kan anmäla sig till, men ingen rapport 
publicerad från den efter 2020. Aleförslaget – kommunens e-förslagslåda, får in ett 
30-tal förslag årligen. 2021 var det tre av dem som uppnådde gränsen på 75 röster 
för att hanteras vidare och också blev godkända. 
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Transparens kring resultat 
Ale presenterar förutom årsredovisning i sin helhet, modellen 100-lappen bland 
annat på sin hemsida. Där kan du se hur en hundralapp i intagen skatt fördelas ut 
mellan kommunens olika kostnadsställen. Transparens är ett område där 
kommunen skulle kunna bli mycket bättre. Framför allt när det gäller att förmedla 
sin egen bild och tolkning av de egna resultaten till Alebon. I kommunens annars 
lättanvända jämförelsetjänst kan du jämföra Ale med sin egen utvalda 
jämförelsegrupp även om innehållet är klart begränsat. Du kan heller inte hitta 
någon egen analys eller koppling till framtida ambitioner inom området du jämför. 
Att själv förmedla och tolka faktabaserade resultat och hur man förhåller sig till 
dem är något som kan motverka upplevelser och myter ”på byn” om kvalitén på 
kommunens service, något som de intervjuade själva har upplevt. Det finns ett 
antal rapporter på hemsidan, exempelvis ”Alesamhällets utveckling” från 2020 och 
”Trend- och omvärldsanalys 2022 - 2026”, där man kan läsa sig till olika slutsatser 
för den som har möjlighet att fördjupa sig. Utvärderarna upplever inte att det finns 
ett tydligt uppdrag till kommunens verksamheter att systematiskt informera om 
sina resultat utifrån ett medborgar- eller kundperspektiv. Att själv vara transparent 
med resultat från exempelvis brukarenkäter och hjälpa läsaren att tolka och förstå 
vad kommunen vill med sina resultat är ett utvecklingsområde. Det är synd att detta 
inte går att hitta på Ale.se då förvaltningen vittnar om att det finns en del mycket 
goda resultat. 

Förutsättningar för politiken 
Nämndadministrationen är numer centraliserad för att få en ökad kvalitet, minskad 
sårbarhet och ett mer homogent arbete gällande beslutsunderlag och arbetet kring 
ärenden. Kommunen erbjuder utbildning vid tre-fyra tillfällen till förtroendevalda 
efter valet, men inte mellan valen. Ale har också partistöd för att stödja 
utbildningsarbetet i partierna. Ersättare är lika välkomna som ordinarie ledamöter 
och man arbetar med succession gällande ordförandeposter för att säkra kvalitén på 
arbetet. Ledamöter i nämnder är då och då ute i verksamheterna för att lära sig mer 
om sina ansvarsområden.  

Finns behov så arrangeras utbildning på något identifierat tema, till exempel har 
man haft en insats gällande hot och hat mot förtroendevalda. Upplevelsen av detta 
som problem skiljer sig åt hos de intervjuade, framför allt har en del nätbaserat hat 
förekommit. Kommunen har en egen säkerhetsenhet som tar ansvar för frågorna 
både gällande förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen och det finns en 
direktlina till polisen som är känd. Det finns även riktlinjer kring mutor och jäv 
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som är kända, och den numer lagstadgade visselblåsarfunktionen är på plats. Det 
har i den lilla kommunen funnits anledning, och finns fortfarande, att hålla 
jävsfrågorna aktuella och hjälpas åt att göra rätt. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

Övergripande styrning som utgår från 
vision och förvaltningslag 

Flera informationskanaler för att nå ut till 
medborgarna 

Kontaktcenter 

Kontaktuppgifter till förtroendevalda 

Flera metoder för medborgardialog 

Handlingar till kallelser på web 

Websändning av KF 

Allmänhetens frågestund 

Jämförelsetjänsten 

Strategi kring hot och hat 

Gemensamma beslutsunderlag 

Riktlinjer för mutor och jäv 

Säkerställa information för olika behov, 
tillgänglighet, språk  

Transparens kring resultat. Lättillgänglig, 
analyserad och kommunicerad 
information om kommunens resultat (mål 
och ekonomi) saknas. 

Egen ägd information till medborgare 
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Område 2 Samhällsutveckling 
Rubriker Poäng 

• Strategi för hållbar utveckling 
• Social hållbarhet 
• Ekologisk hållbarhet 
• Civilsamhälle, näringsliv och kultur 

67 

Allmänt 
Sveriges kommuner har ett brett uppdrag och olika roller av skiftande karaktär 
såsom arbetsgivare, serviceaktör, demokratiaktör och samhällsbyggare. 
Demografisk utveckling och en snabb urbanisering är utmaningar som måste 
hanteras tillsammans med andra okända yttre faktorer som snabbt kan påverka 
verksamheten, till exempel kriser och andra oförutsedda händelser. Kommunen 
förväntas inte bara tillfredsställa dagens behov utan måste också agera för en 
hållbar utveckling som skapar förutsättningar för framtida generationer att 
tillfredsställa sina behov. 

I rollen som samhällsbyggare är samarbetet med lokalsamhället i form av 
förenings-, kultur- och näringsliv en viktig uppgift. Likaså att upprätthålla 
samverkan på regional och nationell nivå. En viktig uppgift är att fungera som 
katalysator för att olika verksamheter i den geografiska kommunen fungerar 
tillsammans för att skapa attraktivitet, tillväxt och inte minst en hållbar utveckling. 

Strategi för hållbar utveckling 
Nuvarande övergripande verksamhetsplan och budget har en grund i Agenda 2030 
med de tre riktningsmålen Ett tryggare Ale, Fokus på kundnytta och En effektivare 
organisation. Den nya styrmodellen bygger på tillitsdelegationens principer och är 
grund för fortsatt planering. Innehållet ska bygga på en omvärldsanalys utifrån 
SKR:s trender ihop med verksamheternas nulägesanalyser och möjliggöra en 
hållbar utveckling. Analyserna innehåller nämndens uppdrag, mål, behov från 
intressenter, trender, nuvarande resultat och utmaningar och är en god grund för 
framtida planering. Arbetet är inne på sitt första år i praktiken. De intervjuade 
framhåller själva att kopplingen mellan ambitioner och tilldelade resurser kan bli 
tydligare. Ale ingår i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021 – 
2030, där de tre hållbarhetsdimensionerna lyfts som en förutsättning för all 
utveckling. I kommunens översiktsplan från 2021 finns den övergripande 
riktningen ”Framtidsbild Ale 2050 – Tillsammans mot en hållbar framtid”. Här 
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finns en möjlighet att från ett övergripande perspektiv följa upp och utvärdera att 
alla perspektiv gynnas av detta samlade grepp. Med tanke på den växande 
kommunen så är det av vikt att lyckas med denna ambition. Vid en genomgång blir 
det tydligt att Ale på olika sätt arbetar med samtliga hållbarhetsperspektiv även om 
det inte finns samlat i ett eget dokument. 

Social hållbarhet 
Inom detta område undersöks hur Ale arbetar med inkludering, trygghet, folkhälsa 
och jämlikhet. Det finns en önskan om att komma in tidigt i Alebons liv för att 
gynna den sociala hållbarheten. Ett särskilt program för trygghetsarbetet finns, som 
sträcker sig till 2024. Det sociala hållbarhetsperspektivet samordnas genom den 
övergripande planen för folkhälsa och social hållbarhet, ett samverkansavtal inom 
Västra GötalandsRegionen (VGR) som sträcker sig till 2024. I kommunen finns 
sedan en årlig verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete. Värdegrunden ”allas lika 
värde, berikande mångfald och jämställdhet” stödjer arbetet. 2016 gjordes en första 
social kartläggning av skillnader i livsvillkor inom kommunen och som en 
jämförelse med övriga kommuner, och uppföljningen från 2022 har precis 
färdigställts.  ”- Se mig!” – kommunens Äldreplan som gäller till 2026, har som 
mål att boendet ska underlätta självständighet och ge trygghet. Den skulle dock 
kunna utgå i högre grad från individens perspektiv och behov.  

Sektorerna samverkar kring insatser för små barn för att skapa likvärdiga 
möjligheter. Bland annat genom föräldrautbildningar med fokus på jämställt 
föräldraskap och föräldrastöd genom ”Päronguiden” som också finns på webben. 
Alebostäder samverkar med övriga sektorer i kommunen kring sociala kontrakt, 
kriterier för feriearbetare har byggt på ett riskperspektiv. Även föreningar har fått 
resurser för att anställa feriearbetare. I upphandlingar har det förekommit social 
hänsyn på så sätt att man gynnar leverantörer som anställer personer som står långt 
från arbetsmarknaden. Kommunen samverkar med polis och Västtrafik kring 
lägesbilder och ett tema i ”Trygg i –” arbetet har varit trimmade mopeder. Det 
finns ett medborgarlöfte, det genomförs trygghetsvandringar och lägesbilden 
uppdateras veckovis. Särskilda insatser har satts in där det identifierats destruktiva 
mönster hos ungdomar i delar av Ale. Det pågår också ett systematiserat 
drogförebyggande arbete. My Attitude är ett projekt som drivs inom VGR mellan 
kommun, föreningsliv och näringsliv för att vända utanförskap till innanförskap. 
Det finns flera exempel på arbete med fokus på att få ut unga på arbetsmarknaden 
tillsammans med externa aktörer, bland annat Dua -Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete, och arbetsmarknadsenhetens coachande förhållningssätt som 
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utgår från IPS (Individual Placement and Support). Den evidensbaserade metoden 
utgår från att alla vill arbeta, om man får rätt stöd. Det finns även ett program i Ale 
för arbetet med nationella minoritetsfrågor och en handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

VGR delfinansierar kommunens folkhälsosamordnare. Jämställdheten i kommunen 
stödjs genom strukturer för försörjningsstöd, föreningsstöd och lönekartläggningar. 
Fokus ligger dock mer på inkludering än jämställdhet. Till exempel arbetar man 
med både offer och våldsutövare i sina insatser mot våld i nära relationer. 
Språkcafét som anordnas på biblioteket flera gånger i månaden är öppet för alla 
som vill fika, öva på svenska och dela erfarenheter. Ett annat exempel är arbetet 
inom funktionsstöd där flertalet anställda utbildats inom HBTQi och certifierats. 
Ale arbetar övergripande med TSI (Tidigt Samordnade Insatser), där kommunen 
följer olika pågående arbeten kring inkludering och integrering av grupper med 
potentiell utsatthet utifrån diskrimineringsgrunderna. Alebyggen kan genom sitt 
ägardirektiv och sin policy ge förtur till de som har särskilda behov. Kommunen 
satsar även på att anordna fysiskt aktiviteter för att motverka ensamhet och 
försämrad psykisk hälsa. Även internt finns arbete med till exempel heltid som 
norm och en medvetenhet genom gemensam rekryteringsmetodik. 

Ekologisk hållbarhet 
Ale ingår i Göteborgsregionens avfallsplan med visionen ”En region utan avfall”. 
Den är antagen 2021 och sträcker sig till 2030. Här finns idéer om vad 
kommunerna kan göra både internt och externt för att uppnå målen.  Kommunen 
har ett pågående arbete utifrån en antagen energi- och klimatstrategi som följer 
Västra Götalandsregionens målarbete, Klimat 2030 där det finns i mätbara mål med 
arbetet. Ale ingår även i Göteborgsregionens Vinnovafinansierade projektet 
PEHKA – Etablering av hållbara klimatanpassningslösningar. Samtliga 
verksamheter ska sedan utifrån den kommande kommunövergripande planen sedan 
ta fram handlingsplaner. Det finns även ett landsbygdsprogram där bland annat 
frågor kopplade till jordbruksmark hanteras. 

Det finns ett stort behov av att arbeta med de ekologiska frågorna i Ale då det 
förekommer förorenad mark efter en nedlagd batterifabrik, och det finns rasrisk i 
det geografiska området. Hållbart byggande är en ledstjärna i kommunen. 
Varmvattenförbrukning debiteras särskilt för att medvetandegöra konsumenten. 
Kommunen satsar på fastighetsnära insamling, rabatt ges om man är följsam och 
straffavgifter ges för felsortering. Återvinning av farligt avfall underlättas genom 
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en mobil lösning som besöker tätorterna några gånger per år. Ale arbetar både med 
växtkorridorer och att låta vissa ytor vara oklippta i syfte att värna mångfald. 
Laddstationer finns numer på två ställen i kommunen, men aktivitetsplanen från 
2019 är nu utdaterad. Ale erbjuder gratis busskort till gymnasieelever och 
kommuninvånare över 65. Skolelever i årskurs 4-6 uppmuntras att gå och cykla 
genom att Ale deltar i utmaningen ”På egna ben” där man kan vinna priser för sin 
prestation. Det finns fler satsningar kopplat till just cykling, exempelvis möjlighet 
att låsa in cykeln vid tågstationerna.   

På temat återbruk så finns en fritidsbank för att kunna låna i stället för att köpa, och 
inkludera den som inte har råd att köpa. Banken har flyttat ut till skidbacken på 
sportlov för att underlätta användandet. Det finns ”bytescontainrar” ute i 
bostadsområdena. Återvinningscentralen kan utvecklas till att göra mer enligt de 
intervjuade. Kommunen planerar för innovativa upphandlingar för att möjliggöra 
ökat återbruk. Näringslivet har anordnat företagsfrukost på temat grön teknik. Det 
har anordnats en mötesplats för lokala producenter att nå ut till kunder i 
närområdet, så kallad Rekoring.  

Kommunens inköpshandbok ger stöd i arbetet med hållbar konsumtion. Mötes- och 
resepolicyn stödjer distansarbete i syfte att minska resandet. Internt finns en egen 
e-tjänst för att resa kommunalt för att underlätta för medarbetaren. Mängden 
utsläpp till följd av resande följs upp. Ale skulle enligt de intervjuade kunna 
systematisera arbetet med återbruk av möbler i den egna koncernen och även 
minska användandet av engångsmaterial på boenden.  

Civilsamhälle, näringsliv och kultur 
Det finns ett Landsbygdsprogram i Ale, ett samhällskontrakt mellan kommun och 
invånare som innehåller en hel del beskrivningar om framtidsbilder men inte 
konkreta åtgärder. Kommunen har också ett näringslivsstrategiskt program 
framtaget tillsammans med företagare och företagsföreningar kopplat till 
Göteborgsregionens ambitioner. Där finns en egen vision för Ale samt 
övergripande mål, prioriteringar och uttryckta riktningar av aktivitetskaraktär, dock 
inte så mycket tydligt mätbart, vilket kan försvåra uppföljningen. 
Näringslivschefen fick under intervjuerna positiv feedback gällande sitt stödjande 
arbete under pandemin. Det finns en etablerad samverkan för näringslivsfrågor i 
Göteborgsregionen, företagslots för nyföretagare och information anpassad till 
företagare på ale.se som är enkel att ta till sig. Där uppmanas man att komma med 
förslag på hur verksamheten kan utvecklas. 
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Kommunen har en kulturplan som sträcker sig till 2024 med utmaningar och mål 
kopplat till barnkonventionen. Den är tänkt att stödja en årlig handlings- och 
aktivitetsplan för genomförande. Det finns även ett tvärsektoriellt 
barnkulturprogram fram till 2025. Föreningarna träffas regelbundet i 
föreningsrådet. Kommunen har 1,5 årsarbetare med föreningsutvecklare anställd 
som kan stödja och utbilda föreningarna. Barn- och ungdomsföreningar är 
prioriterade enligt kommunens riktlinje, och använder kommunens lokaler utan 
kostnad. Ideella föreningar kan också nyttja utbudet av möteslokaler utan avgift. I 
kommunen finns bland annat fotbollsplaner, ishall och ridhus. Det finns skriftliga 
avtal med föreningslivet för skötsel på fler av dem. Till avtalen finns tillhörande 
avsatta medel att använda som möjliggör att föreningen fritt kan använda eventuellt 
överskott från om de sköter åtagandet. Kommunen har en kulturskola med 650 
deltagare inskrivna elever och som växer i takt med kommunen, en teater och ett 
folkets hus. Riktlinje för kulturskola och konstprogram finns för att styra 
verksamheterna. Kommunens tre kulturproducenter har i uppdrag att gynna ett 
brett deltagande. 
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Område 3 Styrning och kontroll 
Rubriker Poäng 

• Strategi för styrning 
• Politisk styrning 
• Uppföljning och analys 
• Samspel mellan rollerna som förtroendevald 

respektive tjänsteperson 
• Koncernstyrning 

73 

Allmänt 
Alla kommuner behöver ha ett styrsystem som säkerställer att de politiska 
viljeyttringarna omsätts till praktisk handling i verksamheterna. En gemensam 
vision och uppföljningsbara mål som påverkar organisationen behöver formuleras 
och förankras. I ett fungerande styrsystem måste de förtroendevalda också kunna 
följa upp och se om insatta resurser leder till reella resultat för brukare och 
medborgare.  

En väl fungerande styrning handlar också till stor del om samspel och dialog 
mellan de förtroendevalda och tjänstepersonerna. Det är viktigt att de olika rollerna 
klargörs och att det finns en tillit från ledningen till professionens kunskap och 
kompetens att erbjuda bra service och tjänster till brukarna. En stor utmaning är att 
uppnå ett lagarbete i alla delar av organisationen där man har en gemensam målbild 
att sträva efter. 

Strategi för styrning 
Ale är i en fas där styrmodellen succesivt reviderats och förändrats under ett par år. 
Den tidigare har inte funnits tydligt beskriven vilket gjort kommunikationen kring 
innehållet till en utmaning. Organisationen beskriver själv att det funnits en tendens 
till styrning ”i korridoren”, men detta har avtagit. Den styrning som ligger till 
grund för verksamhetsplan och budget 2022 bygger i huvudsak på en modell med 
en vision och beskrivna strategiska målsättningar med tydligare finansiella mål. 
Till 2023 har den utvecklats till att innehålla värdegrunden och beskrivna 
förhållningssätt förtydligat med politiska riktningsmål och särskilda 
nämnduppdrag. De senare upplevs av utvärderarna ibland något detaljerade för att 
beslutas på kommunfullmäktigenivå. Det kan vara ett resultat av att nämndens egna 
plan lagts för beslut i kommunfullmäktiges, och att redan den varit något detaljerad 
för att vara beslutad på politisk nivå. Det gäller dock inte mått och målvärden, detta 
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är svårt att hitta även i nämndplanerna. Några effektivitetsmått och volymmått 
presenteras.  

Årsbokslutet för 2021 utvärderar hur det gått mot de beskriva strategiska 
målsättningarna förtydligat med en färgmarkering och uppdelat i fokusområden. 
Förutom den ekonomiska redovisningen och en personalanalys är det svårt att ta till 
sig resultaten i verksamheterna annat än i beskrivande form. Det återstår för 
kommunen att bli tydligare med att omsätta och komplettera sin vision i någon 
form av utvärderingsbara mål, som analyseras och också ställs i jämförelse med 
liknande kommuner. Frågan kvarstår hur man ska kunna utvärdera om 
organisationen ägnat sig åt sitt tilldelade uppdrag och veta hur det egentligen gick 
utifrån detta, utan att gå in på aktivitetsnivå i fullmäktige. Det är en spännande 
utveckling Ale har framför sig att se vart de grundläggande om- och 
invärldsanalyserna, som enligt den nya styrmodellen ska ligga till grund för 
framtida planering, leder. Ale involverar klokt nog en stor del av organisationen i 
det omfattande arbete det blir att klä styrmodellen med innehåll. Det finns 
frågetecken från den egna organisationen kring hur styrningen ska kunna byggas 
även nerifrån och upp, en ambition som uttrycks. Modellen finns beskriven i sina 
delar, men vid utvärderingstillfället kan vi inte utvärdera effekterna av den 
eftersom den ännu inte fått genomslag under ett helt planerings- och 
uppföljningsår. I den nya styrmodellen ska nulägesanalyserna gjorda på nämndnivå 
ligga till grund för att kunna lämna förslag på nya nämndmål och uppdrag i 
kommunfullmäktige. Här gäller det att hitta rätt nivå på dessa framåt så att inte 
politikerna behöver ta beslut om alltför tydliga hur-frågor. De förtroendevalda ska 
kunna fokusera på att styra kommunen mot en konkretiserad vision i ett mer 
övergripande och långsiktigt perspektiv. 

Hela processen stöds av sektorernas verksamhetsutvecklare som med 
kommuncontroller ingår i kommunens beslutsstödsgrupp, vilken utvecklar arbetet i 
organisationens IT-stöd Stratsys. 

Politisk styrning 
I utvärderingen undersöks hur kommunfullmäktiges styrning omhändertas av den 
politiska nivån längre ut i organisationen och vad nämnder och styrelser gör av 
den. Det finns en upplevelse av att det i Ale handlar mer om att 
kommunfullmäktige ska godkänna nämndernas planer, vilket gör den övergripande 
styrningen något detaljerad trots att det finns övergripande ambitioner med 
kommunen. 
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Ales vision 2025 ”Lätt att leva” – finns i ett dokument på sexton sidor med 
beskrivningar av sju visionära områden. Visionen är väl känd i sitt kortformat och 
kan med sina beskrivningar definitivt ligga till grund för styrningen på 
övergripande nivå. Den har funnits sedan 2014 och nu ska den ses över. 
Ambitionen är att den ska utvecklats till en vision där organisationen deltagit i 
framtagandet i högre utsträckning och på så sätt få ett ökat genomslag. Här kan Ale 
nu ta möjligheten att få fram en vision som är förankrad och som ägs i hela 
kommunen och koncernen genom att involvera såväl bolag, chefs- och 
medarbetarnivå, medborgarnivå och kommunens förtroendevalda. Kommunen har 
också en utvecklad varumärkesplattform, men det är inte helt tydligt om och hur 
den kommer in i styrningen av den egna organisationen eller om ambitionerna i 
den följs upp systematiskt.  

Värdegrunden fastställs enligt utsago för två mandatperioder i taget och ska också 
ses över i samband med att visionen ses över. Även här finns då möjligheten att 
involvera de man önskar för ett ökat genomslag. Värdegrunden som finns idag 
upplevs inte ha fått samma genomslagskraft som visionen. Här är det nu viktigt att 
komma i gång med en systematiserad uppföljning på både organisatorisk och 
medarbetarnivå där man knyter prestationen till både den vision man strävar mot 
och den värdegrund de styrande anser att man ska stå för i utövandet. 

Under året efter valet kommer organisationen utbilda sina förtroendevalda i hur 
den nya styrmodellen är tänkt att fungera. Något som förtjänstfullt har rensats är 
floran av styrande dokument. Det kommer att förenkla den fortsatta utvecklingen 
och implementeringen av kommunens styrning. 

Uppföljning och analys 
Uppsiktsplikten finns beskriven i en egen riktlinje. Den beskriver vad 
kommunstyrelsen kan begära in och hur genomförandet sker, inte bara genom 
formella dokument utan även med stöd av de uppsiktsdialoger där både politiker 
och tjänstemän deltar. Formatet finns beskrivet i ett eget dokument. Kommunen 
har själv identifierat detta som ett utvecklingsområde, att lägga tillräckligt med tid 
på dialog och analys av resultat för att lära sig av det som varit och få en god grund 
för framtida planering. Det är uppskattat av cheferna i linjen att lägga mer tid på 
uppföljning i dialogformat än att skriva rapporter. Görs detta på ett givande sätt så 
kan de bli mer relevant för alla. Idén är att vrida fokus från hur ekonomin har gått 
till en dialog kring hur resurserna använts. Utvärderarnas upplevelse är att i den 
rapportering som hittills levererats på en övergripande nivå har uppföljning av 
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ekonomiskt utfall varit i fokus. Sektorerna har kommit olika långt i arbetet med 
dialogmodellen och där finns mer omfattande delårsrapportering. Idag görs två 
delårsrapporter och en årsredovisning. Personalstatistik följs upp varje halvår. 

Internkontrollarbetet är väl fungerande med en riskinventering som grund, från 
vilken prioriterade kontrollområden väljs ut och sedan också följs upp under året. 
Avdelningsnivåer har varit engagerade för att få till relevanta områden, detta är en 
utveckling av arbetet sedan tidigare. Vid uppföljning tar man även med resultat av 
planerade aktiviteter från tidigare års kontrollresultat, för att säkerställa 
identifierade korrigerande åtgärder. Detta är ett gott exempel Ale arbetar med. Ett 
fortsatt eget identifierat utvecklingsområde är arbetet med att få fram 
kommungemensamma risker. Det är för utvärderarna oklart hur mycket de 
förtroendevalda idag är med i processen av att äga de prioriterade utvalda 
områdena för intern kontroll. I en sådan dialog kanske ett mer övergripande 
angreppsätt med områden hittas. 

Samspel mellan rollerna som förtroendevald respektive tjänsteperson 
Kommunen säger sig vilja stå för en tillitsbaserad styrning, något som är känt i 
organisationen och som man också praktiserar bland annat genom tillitsdialoger. 
Dessa ska ske både inom och mellan nämnder/bolag samt som en del i 
uppsiktsplikten, formatet är under utveckling. Ledarskapet ska baseras på 
tillitsdelegationens sju principer och de chefer vi talar med vittnar om att de 
upplever att de dialogforum som stödjer ambitionen fungerar väl. I huvudsak 
upplevs i dag ett gott samspel mellan tjänstemannaorganisationen och de 
förtroendevalda, och så har det inte alltid varit. Organisationen upplever att 
besluten idag fattas mer korrekt formellt, i mötesrummen och på ett mer rättssäkert 
sätt än tidigare. Det har också gjorts ett jobb från ledningen att professionalisera 
organisationen och leverera faktabaserade beslutsunderlag vilket har underlättat 
den förflyttningen. Ett arbete som stödjer detta är en kontinuerlig dialog med 
gruppledarna, som regelbundet träffar kommunfullmäktiges ordförande. Då och då 
bjuds även kommundirektören in. Politikerna gör i vissa verksamheter organiserade 
besök, men det gäller inte alla sektorer.  

Koncernstyrning 
Kommunen har ett helägt bolag och det är Alebyggen. Organisationen har själv 
identifierat ett behov av att arbeta med koncernperspektivet då bolaget hittills har 
varit mer eller mindre utanför den ordinarie planerings, dialog och 
uppföljningsprocessen. I Alebyggens styrdokument ”Allmännyttig plan för 2022” 
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anges kommunfullmäktiges plan som ett underlag för framtagandet. Det är svårt att 
se hur den fått genomslag vid genomläsning. Däremot pågår flera gemensamma 
arbeten tillsammans med flera av sektorerna i praktiken, för att leverera så god 
service som möjligt till Alebon. Arbetet med att stödja ett starkare 
koncernperspektiv stöds i framtagande av nya ägardirektiv och en tydligare 
koppling till gemensamma modeller för styrning. Bjuds VD:n nu också in till de 
forum där den övergripande styrningen sker och där modellen förfinas så kommer 
detta att utvecklas åt önskat håll. I bolagets egen årsredovisning för 2021 
presenteras ”Året i siffror” smakfullt enkelt. Uppställning känns inte igen från 
övriga organisationen och skulle kunna tjäna som gott exempel i den fortsatta 
utvecklingen internt. I rapporten finns också en riskanalys som även den kan 
inspirera till den gemensamma utvecklade styrningen. 
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Område 4 Effektivitet 
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• Samverkan för ökad effektivitet 
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Allmänt 
Det sker en kontinuerlig förändring i kommunerna som kräver utveckling av den 
service som tillhandahålls. En viktig förändringsfaktor är den demografiska 
utvecklingen, med ett allt större antal invånare i de äldre och yngre 
åldersgrupperna, vilken ökar behovet av tjänster hos de äldre och yngre brukarna 
samtidigt som finansieringen av verksamheten blir svårare. Ett svar på hur detta 
ska lösas är ökad effektivitet. Det handlar då inte om att ensidigt skära ner 
kostnader. Det innebär i stället att hitta smartare arbetssätt och ett bättre 
resursutnyttjande som kan göra så att servicenivån till brukarna bibehålls eller 
förbättras. Kort sagt handlar effektivitet om att förstå samspelet mellan resursinsats 
och kvalitativa resultat och att kunna agera utifrån de förutsättningarna, både 
strategiskt och operativt. 

Strategi för effektivitet 
Organisationen har ett uppdrag med att genomlysa sina verksamheter utifrån 
effektivitet och produktivitet. Resultatmålet på fyra procent står sig över åren och 
skickar en tydlig signal till organisationen att beslutsfattarna vill ha en långsiktigt 
hållbar ekonomi. Bland annat ska organisationen utbildas och det finns material 
framtaget för effektkartläggning och nyttorealisering. Detta var något som 
efterfrågades internt vid den förra utvärderingen. Det finns ett intresse av att öka 
sin effektivitet, men inom vissa områden säger man sig sakna jämförelsematerial 
och har svårare att avgöra graden av effektivitet. Digitalisering ska även fortsatt 
hjälpa till att effektivisera och centralt avsatta resurser finns för detta ändamål med 
tydligare kriterier än tidigare. Cheferna i organisationen upplever att det finns en 
öppen dialog om vad som är prioriterat och inte, och att de förtroendevalda står för 
sina prioriteringar.  
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Långsiktig planering för ökad effektivitet 
Cheferna uppskattar att man ges möjlighet att planera på längre sikt. Kommunens 
befolkningsprognos har varit viktig för att hålla koll på kostnadsutvecklingen i en 
kraftigt växande kommun, särskilt då det egna prognosarbetet varit mer träffsäkert 
än den nationella. Ändå är organisationen självkritisk och anser sig kunna planera 
smartare då mycket som är planerat inte genomförs. Investeringsplaneringen styrs 
om för att tidigare kunna ta hänsyn till driftskonsekvenser i budgetarbetet. För att 
stödja denna ambition behövs också mod hos beslutsfattarna. Det kan av naturliga 
skäl kan vara utmanande att prioritera mellan orterna i en kommun som har flera 
centrala delar. Kommunen har en projektportfölj och stöddokument för 
projektplanering och uppföljning, men kommer att gå över i ett digitaliserat 
projektverktyg. Utbildning pågår för närvarande.  

Jämförelser för effektivitet 
Det finns en utvecklad kultur av att veta hur man ligger till i sina verksamheter. 
Där det inte finns nationella jämförelsetal efterfrågas det för att slippa gissa. 
Jämförelser med de utpekade tvillingkommunerna lyfts i den nya styrmodellen som 
en viktig del i nulägesanalyser för planering framåt. Ale säger sig inte vara nöjd 
med att vara ”gul” i den nationella jämförelsedatabasen Kolada utan vill ligga 
bland de bättre i prestation. Kommunen har tidigare arbetat med Kostnad per 
brukare och Kostnad per elev och barn och använt det som underlag för analys och 
utveckling. Dock har Ale inte varit helt nöjda med jämförelsebarheten utifrån 
undersökningarnas resultat, på grund av varierande kvalitet på underlagen. I 
redovisningen utvärderarna får ta del av är det finansiella nyckeltal som dominerar. 
Det är viktigt att kommunen även på en övergripande nivå både analyserar och 
prioriterar hur verksamheternas övriga resultat står sig i förhållande till egna 
uttalade tydliga ambitioner. Alebon kan använda sig av jämförelsetjänsten ”Jämför 
resultat” på Ale.se men det är än så länge upp till användaren själv att tolka och 
utvärdera vad resultaten står för. En bättre synliggjord och uttalad ambition med 
den egna tolkningen och användningen av resultaten påpekades även efter 
utvärderingen 2020. Även om cheferna säger sig ha koll på hur man ligger till, 
bland annat tack vare stabila kollegiala nätverk i regionen, så syns resultaten inte i 
kommunens rapportering. 

Nya arbetssätt och ny teknik som ökar effektivitet 
Dimios mätning från 2021 visar att Ales mognad i förhållande till övriga Sverige 
ligger något under snittet. Även om Ale under långt tid arbetat med frågan och 
kommit långt inom vissa områden så upplever organisationen själv att det är dags 
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att ta ett nytt kliv och gå än mer mot digitalisering än digitisering. Central satsning 
finns nu på både medel och stödresurser och cheferna efterfrågar en stödjande 
infrastruktur för att kunna bli ännu effektivare. De två miljoner kronorna som finns 
avsatta som ”instyrningsmedel” kan sökas genom att redovisa förstudier. Under 
hösten 2022 har två projekt fått medel, Robotisera mera 100 000 kronor och En 
väg in för vårdnadshavare 300 000 kronor. Kommunen har även tagit fram en 
handbok för processkartläggning och det finns delar av organisationen som 
använder ett it-stöd för detta, även om arbetet ännu inte slagit igenom utifrån ett 
övergripande perspektiv. 

Samverkan för effektivitet 
Ett kommunövergripande gott exempel kring ett grepp för att effektivisera utifrån 
ett kundperspektiv är arbetet med TSI, tidigt samordnade insatser. Att utveckla det 
tvärsektoriella förhållningssättet för att nå ökad effektivitet är ett uppdrag från 
ledningen, och det finns mer att göra. Här kan tydligt uttalade övergripande 
gemensamma mål för utpekade områden stödja organisationen. Det är också tydligt 
att verksamheterna ska ”sno och glo”, det vill säga leta goda exempel för att kunna 
återanvända redan befintliga smarta lösningar hos andra. Förutom 
räddningstjänstförbundet i GR-regionen finns inga exempel på liknande 
organisatoriska lösningar för att effektivisera och kunna ha en hög 
specialistkompetens i samverkan med andra kommuner. Däremot samverkar man 
gällande gymnasieutbudet, hälso- och sjukvård och letar fler områden. Exempel 
finns samverkan med andra än kommuner, som med Chalmers gällande 
samhällsbyggnadsprocesser och andra högskolor och universitet för att säkerställa 
framtida kompetensförsörjning.  Geografin med älven intill som tudelare lyfts till 
viss del som en förklaring till att Ale hittills inte riktigt lyckats i att hitta parter för 
samverkan i den utsträckning man själv önskar. Här kan det digitala samhället och 
en arbetsgivare som Ale som stödjer arbete på distans få enklare att lösa denna 
ambition. Som beskrivits tidigare finns fler exempel på samverkan med 
föreningslivet för att möjliggöra ett brett utbud av fritidsaktiviteter till Alebon. 
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Allmänt 
Med ”brukarens fokus” menas att kommunen har en styrning och ledning som 
utgår från brukarens behov. Vid förbättring och effektivisering av verksamheten 
måste brukaren ha en central roll genom involvering och medskapande. Brukarens 
upplevelser och kunskap inom ramen för lagstiftning och ekonomi är en 
förutsättning för att hitta nya arbetssätt och skapa önskade förflyttningar. 

Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga kvalitetsaspekter på all service. 
Att vara tydlig när det gäller information om vad brukarna kan förvänta sig 
avseende servicekvalitet är en annan viktig aspekt. Många gånger beror missnöje 
hos brukare på att man från verksamheten inte klargjort för brukarna tjänsternas 
innehåll. Förväntad 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 leder till 
en större andel nöjda brukare. 

Strategi för brukarens fokus 
Ales kontaktcenter finns för att man som Alebo och eventuell brukare av 
kommunens service ska kunna få hjälp oavsett vilket område det handlar om. 
Centret har öppet på kontorstid. Kommunen har tydliggjort att svar ska ges inom 
tre arbetsdagar, eller åtminstone en återkoppling om inte svaret kan ges direkt. 
Upplevelsen av kontaktcentret följs upp kontinuerligt. Centret är kanske det 
tydligaste tecknet på att efterleva målet ”Ett Ale” och visionen ”Det ska vara lätt att 
leva”. Visionen slår även fast ambitionen att kommunens tjänster och service ska 
förädlas. Policyn för kommunikation, service och bemötande och riktlinjen för 
service, tillgänglighet och bemötande från 2021 beskriver kommunens ambitioner 
mer konkret utifrån ett övergripande perspektiv. Grunden gällande kommunens 
serviceskyldighet hämtar man från förvaltningslagen. Ett exempel på en sektor 
som arbetat med att förbättra service utifrån brukarundersökningar är 
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samhällsbyggnad. Kommunens jämförelsetjänst är ett sätt att låta kunderna själva 
kunna bedöma hur det går för verksamheterna. Det finns dock ingen gemensam 
strategi för att publicera brukar-/kundundersökningar eller andra 
kvalitetsundersökningar så att de blir lätt tillgängliga och där kommunen själv 
kommenterar och utvecklar hur man förhåller sig uppkomna resultat. 

Fokus på service och bemötande 
Kommunen har haft en intern dialog som lett fram till att kundbegreppet ersätter 
användandet av begreppet brukare. Den nuvarande visionen bedöms också ha lett 
till att medborgarperspektivet fått ett större fokus än brukar-/kundperspektivet, 
något kommunen säger sig vilja justera. Visionen ska nu ses över. Än så länge 
finns ingen satsning på medarbetarutbildning med gemensamt fokus utifrån dessa 
övergripande ambitioner, utan det är sektorerna själva som ser till att medarbetarna 
har står för önskat förhållningsätt gällande tillgänglighet och ett gott bemötande. 
Det finns dock ett gemensamt digitaliserat introduktionsprogram för nyanställda. I 
kommunens lönekriterier tas frågan upp om man har ett ”professionellt 
förhållningssätt i kontakten med övriga anställda samt kunder/brukare/invånare.” 
Delvis utvecklas begreppen i bedömningsguiden gällande yrkeskunnande. 
Dokumenten är utformade så att det behövs en dialog i respektive verksamhet vad 
begreppen innebär.  

Det finns en gemensam synpunktshantering i Ale. Synpunkterna hanteras av den 
sektor som berörs och berörd nämnd får också återkoppling kring vad som kommer 
in. Kontaktcenter kan bistå den som behöver hjälp att lämna sin synpunkt. 
Kommunen skulle också kunna utveckla sitt arbete med att uppmärksamma de som 
levererar god service, och saknar idag systematik både att kommunicera detta 
internt och belöna de som gör det lilla extra. I alla kommuner finns de som lyckas 
gott med sitt kundfokus och vars arbetssätt kan spridas internt. Kommuner som har 
lyckats väl med sådan systematik är Uppsala, Helsingborg, Lund, och Borås. Det 
finns också verksamheter som arbetat med kundfokus lite extra i Ale, som sektor 
service. 

Förenklade kontakter med kommunen 
Kommunens kontaktcenter (KC) är en styrka men har inte öppet utöver kontorstid. 
Däremot finns en uttalad ambition att kunna klara av 70 procent av de ärenden som 
kommer direkt. När det gäller e-tjänsteutvecklingen så är kommunen inte själva 
nöjda ännu med utbudet, utan vill ta nästa steg för att kunna tillgodose kundernas 
behov av att kunna utföra sina tjänster dygnet runt. Eftersom kommunen 
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geografiskt har fem spridda centra och endast ett fysiskt kontaktcenter så är detta 
en god satsning för att tillgodose fler Alebors behov.  

Information kring kommunens serviceutbud 
Hemsidan är kommunens huvudsakliga informationskanal gentemot Alebon. Här 
finns ingång till jämförelsetjänsten men som kund kan man bli lite osäker på hur 
datan som finns uppdateras då till exempel äldreboendenas värden är från 2019. 
Någon grundskola beskriver hur man arbetar med elevinflytande men det finns 
inga kvalitets- eller kundundersökningar att ta del av varken via jämförelsetjänsten 
eller på deras egen websida. För befintliga och blivande kunder skulle man kunna 
tydliggöra ambitionerna i tjänstegarantier-/servicedeklarationer i någon form, men 
detta är inget som går att hitta på hemsidan. En kommun som säger sig ha haft god 
nytta av detta både för att utveckla stringens i verksamheterna men också för att 
vara tydliga gentemot kunderna är Härryda och Karlstad. 

Brukarinflytande 
Kommunen arbetar på individuell nivå med stöd av genomförandeplaner, 
individuella utvecklingsplaner och liknande beroende på sektor. Olika gruppers 
behov tas tillvara genom olika typer av råd som pensionärsråd, elevråd och 
näringslivsråd. Det finns även grupper med geografisk anknytning, ett arbete som 
är särskilt viktigt i en kommun med spridning av sina centra. Pandemin har 
utmanat möjligheterna till att träffas och det pågår nu dialoger om hur arbetet med 
brukar/kundinflytande ska organiseras i framtiden. Ett gott internt exempel på 
kundinflytande är att man på ett av kommunens boende har med en kund vid 
intervju i rekryteringsprocessen av ny personal. 

Sedan förra utvärderingen så har kommunen samlat ihop synpunktshanteringen för 
att få en mer övergripande bild av vad som kommer in och koppla ihop det med 
årsbokslut. Arbetet stödjs av en riktlinje. Riktlinjen definierar även vad som inte 
anses vara en synpunkt (felanmälan, avvikelse med mera) och hur snabbt 
förvaltningen förväntas svara på inkomna synpunkter.  
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Allmänt 
Ett av kommunernas huvuduppdrag är att ge kommunens medborgare 
välfärdsservice av god kvalitet. För att kunna åstadkomma detta behöver alla 
anställda i en kommun kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten, både 
internt i organisationen samt tillsammans med andra aktörer.  

Ett systematiskt kvalitetsarbete är därför centralt för att driva 
verksamhetsutveckling med syfte att möta kraven från brukare och medborgare. Ett 
ständigt förbättringsarbete sker där ett systematiskt arbete bedrivs, utrymme för 
kreativitet ges och optimal resursanvändning sker. Inom detta område berörs både 
kommunens strategiska inriktning samt verksamhetens löpande operativa arbete 
med ständiga förbättringar. Innovation och samverkan med både brukare och andra 
aktörer är också medel för att finna nya lösningar som svarar mot behov och 
efterfrågan i vardagen och omvärlden. 

Strategi för kvalitetsutveckling 
Ale som organisation är i en fas där man förstärker samordningen av kommunens 
arbete med kvalitetsutveckling. De intervjuade menar att framtagande av modeller för 
kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling med fokus på kundnytta och efterlevnad av 
lagkrav i huvudsak ännu ligger hos förvaltningen. I den nya styrmodellen som baseras 
på tillitsdelegationen modell finns medborgarens och brukarens upplevelse som en av 
sju vägledande principer. Det kan rätt använt bli en styrka för kommunen att 
tillsammans utverka hur detta ska efterlevas, följas upp och utvecklas. Som ett stöd för 
att hitta rätt i sina satsningar så byggs de framtida målen på en omfattande trendanalys 
av omvärlden kombinerat med en nulägesanalys från verksamheterna. Kundnytta är ett 
av tre utpekade riktningsmål för den nyss påbörjade mandatperioden, men än så länge 
vittnar de centrala styrdokumenten utvärderarna tar del av att ekonomin har det största 
fokuset i såväl planering som uppföljning. 
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Centrala utvecklingsinsatser för bättre kvalitet 
Motorn i det gemensamma arbetet är beslutsstödsgruppen där alla sektorer finns 
representerade, dock inte Alebyggen. I dag använder någon del systemstöd för 
processkartläggning, sektor utbildning och sektor socialtjänst gör kvalitetsrapporter 
och någon har en egen digitaliseringsplan. Gemensamt att använda är planerings- 
och uppföljningssystemet Stratsys. De intervjuade säger sig se fram emot en 
styrning där upplevelsen av att administrera in en massa uppgifter till oklar nytta 
ersätts med en än mer dialogbaserad uppföljning. Det är viktigt att inte tappa bort 
behovet av faktabaserat underlag för att underlätta och kommande beslut och 
prioriteringar.  

Innovation och ständiga förbättringar 
Målet gällande kundnytta förstärks genom beskrivningen ”Ständiga förbättringar 
för ökad kundnytta och ett tryggare Ale”. Kommunen har själv identifierat ett 
behov av att bli bättre på detta. Att vidga perspektivet till att möta morgondagens 
behov och inte bara lösa dagens aktuella problem är en uttalad ambition. Det finns 
också, som några intervjuade själva beskriver det, en lite ängslig kultur som hittills 
inte tydligt premierat utvecklingsinitiativ och att våga misslyckas på vägen. 
Cheferna upplever ändå att de har både mandat och möjlighet att uppmuntra 
initiativtagande och idéer från medarbetarna. Det gemensamma arbetet med att 
utveckla tillitsdialogen och digitalisering kan med rätt styrning bli en viktig 
framgångsfaktor för kvalitetsförbättringar. Kommunen har skrivit fram en modell 
för detta kopplat till kommunens externa intressenter och tjänsteanvändare. Två 
personer har utbildats i tjänstedesign via SKR/Adda. Ale har också gått in det 
nationella nätverket för tjänstedesign. Kommunen har avsatt 2 miljoner kronor per 
år till digitaliseringssatsningar. 

Lära av goda exempel 
Göteborgsregionen är självklart en styrka när det gäller att veta hur Ale ligger till i 
jämförelse med andra, bland annat genom nätverk för olika yrken. Det finns en 
uttalad ambition att leta best practice och ha koll på om och hur andra då levererar 
sina välfärdstjänster. Precis som gällande kundfokus kan arbetet förstärkas genom 
att skapa systematik för att leta och dela med sig internt av egna goda exempel.  
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Allmänt 
Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner 
behöver både attrahera nya och behålla medarbetare samt även ställa om 
verksamheten de kommande åren.  

Ett hållbart arbetsliv ska möjliggöra för medarbetare att arbeta med god hälsa och 
kombinera ett sunt arbetsliv med privatlivet. En bra och utvecklande arbetsmiljö 
uppnås då ett systematiskt arbetsmiljöarbete omsätts i praktiken, arbetet är känt och 
leder till konkreta åtgärder. 

Tillgången till rätt kompetens – strategisk kompetensförsörjning – påverkar 
kommuners möjlighet till att leva upp till givna uppdrag och de krav som ställs 
enligt lagstiftning samt att vara konkurrenskraftiga utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv. 

Ett ytterligare sätt att arbeta med utveckling av välfärdstjänster är att uppmuntra till 
mångfald i organisationen. Med mångfald bland medarbetare tar man vara på 
kompetens och ökar möjligheterna till innovation och tillväxt. Att ha medarbetare 
med olika erfarenheter och bakgrund ger kunskap och perspektiv som hjälper att 
förstå medborgarnas och brukarnas olika behov. 

De strukturella skillnader som finns mellan män och kvinnor på svensk 
arbetsmarknad idag påverkar såväl individen som verksamheten, arbetsgivare och 
samhället i stort. Med närmare 1,2 miljoner medarbetare är kommuner och regioner 
en stor del av arbetsmarknaden varför de har ett betydande ansvar att identifiera 
och motverka arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter. 

Strategier för ett hållbart arbetsliv 
I kommunens arbetsgivarpolicy antagen 2021 beskrivs kommunens förhållningssätt 
inom tre områden; ledarskap & medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa samt 
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kompetensförsörjning. Sammantaget ska detta göra det möjligt för Ale kommun att 
vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare.     

Kommunens kompetensförsörjningsplan beskriver momenten attrahera, rekrytera, 
introducera, utveckla, motivera och avveckla. Ale har varit drivande i heltidsfrågan 
och pendlingsmöjligheterna är i huvudsak goda. Tyvärr dock inte till den 
geografiskt spridda kommunens alla delar, vilket de intervjuade menar märks vid 
rekrytering. Kommunen ger möjlighet till frivilligt och tillfälligt arbete på distans. 
Det finns en framtagen rutin för detta. 

Strategisk kompetensförsörjning 
Kommunen har sedan 2022 skapat en kompetenförsörjningsgrupp som har i 
uppdrag att hitta gemensamma områden att utveckla. De intervjuade beskriver själv 
att det finns mer att ta tag i och beskriver att det är svårt att rekrytera chefer som 
stannar. Göteborgsregionen är en styrka i många avseenden men det finns också 
stor konkurrens om arbetskraften. Vid intervjuerna framkommer olika 
uppfattningar om huruvida löneläget är en konkurrenskraft eller inte för Ale och att 
det finns behov av att tydliggöra fler konkurrensfördelar.  

Kommunen har en riktlinje för kompetensförsörjning samt en kompetens-
försörjningsplan för åren 2021 - 2023 med en del idéer, dock inte med konkreta 
aktiviteter hur arbetet ska gå till. Det finns också ett metodmaterial för 
kompetensförsörjning, mall för individuell kompetensutvecklingsplan samt 
checklista för praktikant. Kommunens rekryteringsprocess kvalitetssäkras genom 
den gemensamma metoden med kompetensbaserad rekrytering, KBR. 
Avslutningssamtal skedde tidigare med stöd av en extern resurs, den har nu 
avvecklats då kommunen inte ansåg att det gav tillräckligt.  

Varje sektor ska årligen följa upp och revidera sin kompetensförsörjningsplan, 
enligt kommunens riktlinje för kompetensförsörjning. Sektorerna arbetar med lite 
olika förutsättningar och på olika sätt gällande svårigheter att rekrytera och behålla 
kvalificerad arbetskraft. Det finns exempel både på kompetensväxling och 
valideringssatsningar med stöd av medvetet avsatta resurser, samt kontakter med 
universitet/högskola för att tidigt få in nya resurser via praktikplatser. Intern 
kompetensöverföring förekommer strukturerat inom bland annat IFO.  

Arbetsmiljö 
Riktlinjen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska tydliggöra hur arbetet bedrivs 
på olika nivåer inom Ale kommun. Syftet är att säkerställa att kraven på 
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arbetsgivaren uppfylls när det gäller arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen är utgångs-
punkten för det systematiska arbetsmiljöarbetet i Ale kommun. Kopplat till 
riktlinjen finns även arbetsgivarpolicy, rutiner som exempelvis fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter och årlig uppföljning, handlingsplan, samt stöd och verktyg 
för olika delar av arbetsmiljöarbetet. Arbetet för personlig säkerhet samt hot och 
våld finns väl beskrivet. 

Dokumentet ”Samverkan i arbetsmiljöarbetet” beskriver ambitionerna med Ales 
arbete i organisationen för en god arbetsmiljö även om kommunen inte har 
samverkansavtal utan arbetar utifrån medbestämmandelagens krav. Dokumentet 
innehåller bland annat ett förslag på dagordning till arbetsplatsträffar, där 
arbetsmiljöfrågorna enligt intervjuer inte alltid sägs få den plats som skulle 
behövas. Detta är något som Ale skulle kunna följa upp. 

Den tidigare genomförda medarbetarenkäten vartannat år har nu ersatts med en 
pulsmätning som ska genomföras tre gånger per år. Det förekommer test med mål 
att få ner sjukfrånvaron och en upplevd förbättrad arbetsmiljö med hjälp av 
minskad personalgrupp. Analys av detta har ännu inte hunnit göras. I syfte att 
skapa bättre arbetsmiljö och kontinuitet testas att ha kvalificerad överkapacitet. 
Sjukfrånvaron är som vid utvärderingen 2020 hög i delar av organisationen och en 
modell för att arbeta mer med korttidsfrånvaro är under framtagande. Ale säger sig 
vilja fokusera mer på att hitta friskfaktorer, men säger sig också behöva bättre 
systemstöd för dessa ambitioner. Utökad HR-stöd är också efterfrågat. 
Skyddsombud saknas i vissa delar av organisationen. 

Lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen 
I kommunens arbetsgivarpolicy anges att ”Ale kommun är en jämlik och jämställd 
arbetsplats som kännetecknas av ett inkluderande klimat där alla har ett ansvar för 
att motverka trakasserier, kränkningar och diskriminering.”  Rekryteringsmetoden 
som används är tänkt att säkra likabehandling och en fördomsfri rekrytering. 

Kommunen har en handlingsplan vid kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier eller repressalier. Den innehåller vikten av ett förebyggande 
förhållningssätt, anvisningar vid utsatthet och hantering av frågor. Chefen har i 
uppdrag att säkerställa att den som utsatts för eller påtalat förekomsten av 
kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier inte utsätts för 
repressalier. Det upplevs finnas en osäkerhet om anmälningar görs i den 
utsträckning det borde. Systemstöd finns för att anmäla kränkande särbehandling. 
För de medarbetare som upplever att de blivit utsatta för kränkande särbehandling, 
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finns en rutin för hur man anmäler detta till arbetsgivaren. Utredning och 
återkoppling om resultat och eventuella åtgärder ska ske skyndsamt.  Stöd kan ge 
till både anmälaren och den anmälde under processen.  

Lönepolicyn beskrivs inledningsvis ha sin grund i organisationens gemensamma 
uppdrag, förhållningssätt, värdegrund samt Ale kommuns mål- och 
budgetdokument. Alla medarbetare ska vara väl bekanta med detta. Ale kommuns 
lönepolicy ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling av 
verksamhetens mål och ökat ansvarstagande genom att ge en gemensam 
värderingsgrund för lönesättning, öka möjligheten till att rekrytera och behålla 
medarbetare samt stimulera de anställda till att förbättra kvalitén och öka 
effektiviteten. Arbetet stöds av en lönepolitisk plan. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

Arbetsgivarpolicy ger goda förutsättningar 
för framtiden och ett hållbart arbetsliv 

Kvalitetssäkrat rekryteringsarbete med 
kompetensbaserad rekrytering 

Gemensamt angrepp kring framtida behov 
av kompetensförsörjning 

Utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete 

Lönekartläggningar, lönepolicy 

Validering av medarbetare 

Gemensam definition av och arbete med 
kommunen som Attraktiv Arbetsgivare 

Systematik kring arbete med minskad 
sjukfrånvaro 

Följa upp, utvärdera och utveckla arbetet 
med att låta värdegrund och 
förhållningssätt genomsyra organisationen 
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Område 8 Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 
Rubriker  Poäng 

• Strategi för chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 
• Chefernas uppdrag och förutsättningar 
• Intern kommunikation 
• Utveckling av ledarskap och medarbetarskap 

58 

Allmänt 
Ett bra chef-och ledarskap är avgörande för att attrahera kompetenta och 
engagerade medarbetare. Chef-och ledarskapets främsta uppgift är att leda och 
organisera arbetet så att verksamheterna når sina mål. Det ska vara tydligt vad som 
förväntas av chefer, ledare och medarbetare avseende handlingsutrymme. En chef 
sätter ramar men skapar också förutsättningar och möjligheter för underställda att 
utföra ett gott arbete. En chef på högsta ledningsnivå är genom sitt sätt att vara och 
agera en förebild och god representant för kommunen.  

Chef-och ledarskapet är inte i första hand en personlighetsegenskap utan uppstår i 
interaktion mellan människor i ett organisatoriskt sammanhang. Ett gott chef-och 
ledarskap kan beskrivas som en god organisationskultur där såväl chefer, ledare 
och medarbetare agerar enligt gemensamma synsätt.  

Likväl som att stötta cheferna i deras uppdrag, behöver medarbetarnas engagemang 
stimuleras och förutsättningar samt handlingsutrymme skapas för medarbetare att 
göra sitt bästa för att bidra till en god och uppmuntrande arbetsmiljö. 

Strategi för chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 
Kommunen har i dag en riktlinje för chefer samt en rutin för chefers utveckling. 
Utgångspunkter är Ale kommuns uppdrag, vision, värdegrund och förhållningssätt.  
Kommunen ger chefer grundutbildning i chefskap och har ett eget ledar-
utvecklingsprogram. Ämnen som behandlar är exempelvis rehabilitering, 
förhandling och rekrytering. 2022 satsar kommunen på en digital utbildning för tio 
chefer för att stärka kommunens kompetens och med uppdrag att dela med sig 
vidare internt. Ale har utvecklat youtube-filmer med kortare chefsintroduktioner, 
ett mycket gott exempel. Då kommunen ser möjligheten att bli chef som en intern 
karriärväg är det av extra vikt att inte utgå ifrån att den som blir det kan uppdraget 
utan ges möjlighet att kläs på kompetens för sitt nya uppdrag. Det finns ambitioner 
att arbeta gemensamt med det identifierade utvecklingsområdet medarbetarskap. 
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Chefers uppdrag och förutsättningar 
I riktlinjen för chefer tydliggörs chefens verksamhets-, budget- och personalansvar, 
och uppdraget att hålla samman organisationen. Chefer förväntas samarbeta för att 
bidra till bästa nytta för intressenter i form av finansiärer, besökare, näringsidkare 
och användare av kommunala tjänster samt för sina medarbetare. Under 
intervjuerna reflekterar flera chefer över hur de ibland lyckas agera som förebilder 
exempelvis genom att visa att det fungerar med distansarbete, samtidigt som någon 
konstaterar att man aldrig tar sig tid att fika med sin personal. Det kan vara 
värdefullt för Ale att fortsätta dialogen internt hur man ser på chefen som förebild 
och hur man önskar att det ska fungera i praktiken. Samtliga chefer vi träffar är väl 
insatta i kommunens övergripande ambitioner med vision och värdegrund, vilket är 
en styrka. 

Chefsmöten för alla chefer hålls sex gånger om året och består av två heldagar samt 
fyra halvdagar. Chefsmötena är till för att inhämta ny kunskap, nätverka, delta och 
bidra till erfarenhetsutbyte, dialog samt möjliggöra ökad samsyn. Beslutade 
strategiska mål kan vara exempel på tema. Den tillitsbaserade styrningen som nu 
fått en god grund i organisationen behöver fortsätta utvecklas tillsammans vid 
dessa tillfällen eftersom det fortfarande finns funderingar vad den egentligen 
betyder och innebär. De tidigare sektorcheferna blir efter årsskiftet 22/23 
förvaltningschefer, något som är tänkt att stärka tydligheten med att man har sitt 
uppdrag från respektive nämnd. 

Intern kommunikation 
Kommunen har ett intranät som idag upplevs mer uppskattat än vid den förra 
utvärderingen 2020, bland annat via sin appfunktion. Alebyggen har dock inte 
tillgång till detta. Det finns en upplevelse av att läsa nyheter från de 
förtroendevalda i lokaltidningen innan den når ut i chefsleden. Det är värt att 
fundera över om det är medvetet och om det gynnar den gemensamma strävan efter 
att uppnå uppsatta mål. Ett viktigt sätt att kommunicera internt är kommunens 
tillitsdialoger, även om de ännu fått fullt genomslag. Ett sätt att nå alla medarbetare 
med nyheter kan ju vara att använda de organisatoriska delar som arbetar med 
nyhetsbrev som interna förebilder, beroende på hur stor genomslagskraft intranätet 
har. Idag uppges flertalet av medarbetarna ha tillgång till mobiltelefon, ett verktyg 
som underlättar både informationsspridning och kommunikation även från 
ledningen om så önskas. 
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Utveckling av ledarskap och medarbetarskap 
HR-handboken finns som stöd för chefs- och ledarskap, och chefen har en 
personlig HR-specialist som stöd centralt. Arbetsgivarpolicyn beskriver 
kommunens förhållningssätt inom bland annat ledarskap och medarbetarskap. 
Målet med det egna ledarutvecklingsprogrammet är att skapa en gemensam 
referensram för befattningen ”Chef i Ale”.  

Medarbetarplaner finns men inte alltid motsvarande nedtecknat på chefsnivå. 
Bedömningskriterierna som ligger till grund för löneutveckling beskriver 
organisationens vilja med medarbetarskapet utifrån mål och resultat, 
yrkeskunnande och engagemang & utveckling. Här finns en grund att arbeta med i 
satsning på att synlig- och tydliggöra kraven på medarbetarskap. 

Det finns enligt de intervjuade ett behov av att stärka vi-känslan i organisationen 
mellan förtroendevalda, chefer och övriga tjänstepersoner. Medarbetarskapet står 
näst på tur efter att ha genomfört satsningar för att stärka och tydliggöra uppdraget 
för såväl förtroendevalda som chefer. Bland annat planeras en satsning på 
kommungemensam on-boarding för nyanställda. Då kommunen redan samverkar i 
Göteborgsregionen gällande chefs- och ledarskapsutveckling finns där redan en 
enkel väg att hitta inspirerande exempel för utveckling av medarbetarskap.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

Chefer med kunskap om vision, värdegrund 
och mål 

Introduktion till chefer i digitalt format – 
chefshandbok – tydliga chefsuppdrag 

Gemensamma chefsdagar 

Tillitsbaserad styrning  

Chefsutveckling – gemensam i GR 

Interna karriärvägar 

Satsning på mobil teknik 

Lagtröja - medarbetarskapet 

Obligatorisk chefsintroduktion 

Intern kommunikation – säkerställ ledet 
chef/organisation – medarbetare och vilka 
kanaler som förväntas användas 

Säkerställ effektiva administrativa stöd  



Kommunkompassen Analys av Ale kommun  40 

 

4. Översikt av poängfördelning 
Nedanstående tabeller visar Ale kommuns resultat fördelat på delfrågor inom 
respektive område 

1. Samspel mellan förtroendevalda och 
medborgare 

Uppnått Max 

1.1 Strategi för demokratiutveckling och information 13 20 
1.2 Kommunens information till medborgarna 7 10 
1.3 Medborgarnas möjlighet till dialog med politiken 29 30 
1.4 Transparens kring resultat 4 10 
1.5 Förutsättningar för politiken 27 30 
  80 100 

 

2. Samhällsutveckling Uppnått Max 
2.1 Strategiskt arbete 10 15 
2.2 Social hållbarhet 19 30 
2.3 Ekologisk hållbarhet 19 30 
2.4 Civilsamhälle, näringsliv och kultur 19 25 
  67 100 

 

3. Styrning och kontroll Uppnått Max 
3.1 Strategi för styrning 8 10 
3.2 Politisk styrning 23 30 
3.3 Uppföljning och analys 21 25 
3.4 Samspel mellan rollerna som förtroendevald respektive 
tjänsteperson 

18 20 

3.5 Koncernstyrning 3 15 
  73 100 
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4. Effektivitet Uppnått Max 
4.1 Strategi för ökad effektivitet 13 20 
4.2 Långsiktig planering för ökad effektivitet 13 20 
4.3 Jämförelser för ökad effektivitet 15 20 
4.4 Ny teknik som ökar effektivitet 11 20 
4.5 Samverkan för effektivitet 9 20 
  61 100 

 

5. Brukarens fokus Uppnått Max 
5.1 Strategi för brukarens fokus 9 20 
5.2 Fokus på service och bemötande 8 20 
5.3 Förenklade kontakter med kommunen 17 20 
5.4 Information kring kommunens serviceutbud 13 20 
5.5 Brukarinflytande 13 20 
  60 100 

 

6. Kvalitetsutveckling Uppnått Max 
6.1 Strategi för kvalitetsutveckling 9 20 
6.2 Centrala utvecklingsinsatser för bättre kvalitet 9 20 
6.3 Innovation och ständiga förbättringar 20 30 
6.4 Lära av goda exempel 15 30 
  53 100 

 

7. Arbetsliv Uppnått Max 
7.1 Strategier för ett hållbart arbetsliv 10 15 
7.2 Strategisk kompetensförsörjning  25 40 
7.3 Arbetsmiljö 14 25 
7.4 Lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen 13 20 
  62 100 
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8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap Uppnått Max 
8.1 Strategi för chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 10 20 
8.2 Chefernas uppdrag och förutsättningar 20 30 
8.3 Intern kommunikation 13 20 
8.4 Utveckling av ledarskap och medarbetarskap 15 30 

 58 100 
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