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Sammanfattning 

Public Partner har givits i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunen. 

Genomlysningen har haft ett processorienterat arbetssätt i syfte att ringa in de områden 

som är viktigast för den samlade kommunledningen att få belysta och få förslag på 

förändringsinriktning kring.  

 

Analyser har gjorts på hela kommunen och dess förmåga att styra och leda men även 

specifikt på några utpekade nämnders områden. 

 

För den samlade kommunen redovisas utvecklade förslag på följande områden: 

• Förändra budgetprocessen 

• Klargör kommunstyrelsens strategiska agenda och skaffa arbetssätt för att jobba 

med den  

• Utveckla processägarskap 

• Ta ytterligare steg mot eller genomför en samlad förvaltning under 

kommunstyrelsen 

• Sammanhållen beredningsprocess 

 

De nämndvisa analyserna innehåller bedömningar och förslag som redovisas tillsammans 

med respektive analys. 

 

1 Bakgrund 

Utifrån att kommunen bedömde att man stod inför en rad komplexa samhällsutmaningar, 

som direkt eller indirekt kommer att påverka kommunens arbete och ekonomi, så 

beslutades att anlita konsultstöd från public Partner för att genomföra en genomlysning. 

 

Den övergripande uppdragsformuleringen löd:  

”I syfte att stödja de förtroendevaldas och kommunledningens förmåga att möta dessa 

utmaningar genom förändrad organisation, budget, roller och arbetssätt, i ljuset av 

begränsade ekonomiska resurser avser nu Vänersborgs kommun genomlysa dess 

verksamheter utifrån den övergripande frågeställningen: Hur ska Vänersborgs kommun 

omprioritera resurser, organiseras sig och därefter arbeta för att möta kommunens 

utmaningar? ” 

 

Upphandling påbörjades i mars 2019 och en uppstart av uppdraget skedde den 27:e 

augusti. 

 

2 Uppdraget 

Utifrån uppdragets övergripande syfte så har följande områden definierats vilka ska belysas 

per nämnd och för kommunen i sin helhet: 

• Organisation 

• Roller 
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• Ekonomisk resursfördelning  

• Kompetensförsörjning 

• Arbetssätt t.ex. metoder, processer, HR, ekonomi, administration, systemstöd 

• Samspel mellan kommunens (nämndens) olika delar – regional samverkan 

• Kvalitetssäkring/Ledningssystem/Systemstöd/omvärld/effektivitet 

 

De organisatoriska delar som uppdragsförfrågan pekade på var: 

• Socialnämnd 

• Barn- och utbildningsnämnd 

• Samhällsbyggnadsnämnd 

• Kultur- och fritidsnämnd 

• Kommunstyrelsens styrande och ledande roll 

 

Vidare så efterfrågades ett involverande förhållningssätt i genomlysningen samt att om 

möjligt identifiera och korrigera förbättringsområden under arbetets gång. 

 

De förväntade resultaten av genomlysningen har definierats som verksamhetsspecifika 

åtgärds- och förbättringsförslag vilka ska ge ökad effektivitet. 

 

Vid uppstart av uppdraget har kommunstyrelsen och kommundirektörens ledningsgrupp 

definierat sina förväntningar och de viktigaste frågorna som man vill att genomlysningen ska 

beakta och inrikta sig på. Dessa förväntningar och frågor har sedan varit vägledande för 

inriktningen på uppdraget, som har haft ett övergripande fokus på styrning och ledning av 

den samlade kommunen. 

 

3 Metod 

Anbudsförfrågan har godkänts av kommunstyrelsens presidium. Vid uppdragets uppstart så 

definierades en beställargrupp i form av kommundirektör, biträdande kommundirektör samt 

med utvecklingsledaren vid kommunstyrelseförvaltningen som praktisk beställarkontakt. 

 

Tidigt under uppdraget entledigades dock kommundirektören från sitt uppdrag. 

Beställarrollen har därefter flyttats till kommunstyrelsens ordförande med presidium samt tf 

kommundirektör och utvecklingsledaren med vilka avstämningar skett löpande under 

uppdragets gång. 

 

Följande delar har varit bärande i genomlysningen vid sidan av konsultstödets egen 

förberedelse och analys: 

• Uppstartsmöte med kommunstyrelsen (KS) för att identifiera förväntningar på 

uppdraget 

• Uppstartsmöte med kommundirektörens ledningsgrupp (KDL) för att identifiera 

förväntningar på uppdraget 

• Etablera intern grupp med representanter från förvaltningarna för analys på 

verksamhets- och kommunnivå, gruppen har under genomlysningen mötts vid tre 

tillfällen och gemensamt mejslat ut delar av det som kommit att utgöra 

nulägesanalysen i rapporten. Särskilt fokus i arbetet har legat på vad som, utifrån 
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respektive nämnds ansvarsområden och utmaningar som är av vikt att 

kommunstyrelsen har kännedom om.  

• Intervjuer av nämndpresidier, förvaltningschefer, avdelningschefer, förbundschef 

och bolags-VD. Intervjuade har också beretts möjlighet att delge skriftlig information 

i samband med intervjuerna. 

• Fokusgrupper med ett 20-tal enhetschefer 

• Avstämningsseminarium med samtliga intervjuade (exklusive fokusgrupperna) för 

att pröva relevans och riktighet i iakttagelser 

• Avstämning med kommunstyrelsen för att pröva iakttagelser och konsulternas 

bedömningar, detta för att identifiera vilka områden som bedömdes som viktigast att 

jobba fram förbättringsförslag inom. 

• Avstämning med kommundirektörens ledningsgrupp för att pröva iakttagelser och 

konsulternas bedömningar, detta för att identifiera vilka områden som bedömdes 

som viktigast att jobba fram förbättringsförslag inom. 

• Avstämning med kommunstyrelsen och kommundirektörens ledningsgrupp för att 

pröva förbättringsförslags relevans och inriktning 

 

4 Läget i kommunen och förmågan att i anpassa 

sig med hjälp av inriktning, mål och strategier 

4.1 Ekonomi som en medelkommun 

De ekonomiska utmaningar som finns i Vänersborg överensstämmer i stort med hur det ser 

ut i riket. Det finns ett större undantag och det är kostnadsnivån för äldreomsorgen som är 

mycket högre än det modellberäknade värde som finns att tillgå. Ett värde som tar hänsyn 

till ex demografiska och geografiska förutsättningar för att nå kvalitativ likvärdighet med 

övriga kommuner. 

 

Kommunen har ekonomiskt en gradvis försämring i en mellankommunal jämförelse jämfört 

med hur det såg ut för 5 år sedan. Skattesatsen i Vänersborg är relativt hög vilket gör att det 

finns sämre förutsättningar att parera med ytterligare skattehöjningar.  

 

Utifrån de ekonomiska utmaningar som den kommunala sektorn i sin helhet står inför 

avseende den demografiska utvecklingen med försämrad försörjningskvot samt att vi 

befinner oss i slutet på en gynnsam konjunktur så kan de ekonomiska utmaningarna och 

kravet på ekonomisk kontroll antas vara större än tidigare under de kommande åren.  

4.2 2015 års flyktingvåg och mottagande 

Bland de intervjuade så framförs många erfarenheter kring vad 2015 års flyktingvåg 

inneburit i form av påfrestningar på organisationen. Det finns en stolthet över att man 

klarade av de akuta skeden som fanns i situationen. 

 

Det relativt stora flyktingmottagande som kommunen haft att hantera används som 

förklaring till olika former av resultat- och kostnadsavvikelse i större omfattning än vad som 

egentligen är riktigt sant. Ekonomiskt sett så innebar flyktingmottagandet, ur kommunal 
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synvinkel, en period med stor ekonomisk kompensation ifrån staten. Detta är något som kan 

antas ha påverkat kommunens ekonomiska utfall positivt.  

 

Flera lyfter låga skolresultat och ett ansträngt läge i skolan som en fråga relaterat till 

flyktingvågen. Det är en bild som inte är helt sann. Elevresultaten i grundskolan är låga men 

det var de även innan 2015 och det är inte skolenheter med största mottagandet som 

presterar kunskapsmässigt sämst utifrån sina egna förutsättningar. 

4.3 Kommunens fysiska förutsättningar och 
näringslivsförutsättningar 

Vänersborg är en växande kommun med ett gynnsamt geografiskt läge och som har tillgång 

till en stor arbetsmarknadsregion. Det är dock få som vi mött som pratar om kommunens 

möjligheter i dessa perspektiv.  

 

Kommunen har låga resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagarklimatet. Vi är 

medvetna om att det finns synpunkter och frågetecken kring denna ranking samt att det 

finns andra former av mätningar. Vi ser dock att den externa bilden av kommunen inte är 

någon större fråga och inte en gemensam fråga. 

 

Vi menar att näringslivsfrågor är inte en fråga för de som jobbar explicit med 

näringslivskontakter om en kommun önskar förändra sin ranking. Bilden av en kommun är 

på samma vis inte bara en kommunikatörsfråga. Vi menar att om en förskjutning ska ske i 

sådana frågor så behöver den omfattas av många, ledare och medarbetare i den 

kommunala organisationen och det i relation till det omgivande samhället.  

 

Vänersborgs har som kommun en stor potential i att dra nytta av sitt geografiska läge, bli en 

riktigt bra boendekommun och en lyhörd och möjliggörande kommun i relation till näringsliv 

och invånare. 

4.4 Komplicerat parlamentariskt läge över lång tid 

Kommunen har under många år haft komplicerade förutsättningar avseende att etablera 

fungerande ”styren”. Minoritetsstyre har varit ett faktum under längre tid i Vänersborg än på 

många andra håll.  

 

Kommunallagen ger andra juridiska förutsättningar än vårt nationella konstitutionella 

ramverk. Kommunallagen föreskriver samstyre som grundläggande struktur där 

kommunstyrelsen, parlamentariskt sammansatt, är ansvarig inför kommunfullmäktige. Vi 

möter hos de förtroendevalda en grundläggande hållning med utgångspunkt i det befintliga 

kommunala parlamentariska läget. Det finns en visshet om att fungerande arbetssätt och 

ordning behöver etableras även om majoritetsstyren inte kommer att vara i sikte under 

överskådlig tid. Det är en insikt och ett angreppssätt som vi bedömer kommer kunna ha stor 

positiv betydelse för hur dagens och morgondagens utmaningar kommer kunna hanteras.  

4.5 Förmåga att uttrycka sitt önskade läge och sin vilja 

Det finns en etablerad visionsformulering för Vänersborgs kommun. De vi möter säger att 

den är bra men att det är ett instrument som man inte använder så ofta. Under 
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genomförandet av genomlysningen har kommunen arbetat med att ta fram och besluta om 

inriktningsmål som ska gälla samtliga verksamheter och ligga fast under några år. Flera har 

lyft detta som positivt för att kunna knyta ihop styrningen av kommunen i gemensam 

riktning. 

4.6 Kommunens process för att ta fram och besluta om budget 

En kärna i den kommunala styrningen är kommunfullmäktiges budget. Väldigt många av de 

vi möter i intervjuer lyfter dagens process för att få fram förslag och beslut om budget som 

ett problem.  

 

 

Dagens process upplevs dra isär organisationen och främja ”spel och taktik”. Det kan 

handla om att processen bjuder in till att fokusera på ekonomiska brister istället för 

balanserade möjligheter eller att det lönar sig att ropa högt efter ytterligare resurser. Det 

finns behov av ett förändrat arbetssätt, en förändrad budgetprocess. Vi uppfattar att dagens 

process inte ger gemensamma bilder av nuläge och de utmaningar som delar och helhet 

står inför. De gemensamma bilderna behöver omfatta samtliga ledande aktörer inom politik 

och profession och de behöver också vara kända fakta i den samlade organisationen. 

 

Vår bedömning är att det inte handlar om att lägga mer tid på processen än vad som sker 

idag. Det handlar om att etablera ett arbetssätt som möjliggör samsyn kring fakta avseende 

nuläge och utmaningar. En mängd olika insatser behöver göras för att komma dithän. 

Förbättringar kan dock göras omgående och det med riktning mot att etablera en riktig bra 

process på 2-3 års sikt. I det arbetet bör det även ingå att etablera fungerande strukturer för 

lokalplanering och lokalinvesteringar. 

 

5 Förmåga att organisera arbetet för att på bästa 

sätt understödja verksamheters syfte och mål 

5.1 Starka och autonoma nämnder och förvaltningar 

Vänersborgs kommun är påfallande stuprörsorienterad i sin samlade organisering. Nämnder 

och förvaltningar har stort ansvar att organisera sitt eget arbete. Kommunstyrelsen som 

samordnande organ och med sin egen förvaltning utövar relativt lite av koordinering, uppsikt 

och styrning.  

 

Denna typ av organisering möjliggör att de olika delarna kan bli framgångsrika i sina egna 

verksamheter, de olika delarna hittar lösningar som är anpassade utifrån de egna 

behoven/målen. Det ger samtidigt svagheter i form av att nå bästa möjliga framgång i frågor 

som finner sin bästa lösning i tvärsektoriellt samarbete. Det leder också till att det finns flera 

olika arbetssätt och resurser för att lösa i princip samma fråga. 

 

Kommunstyrelsens ledande roll gentemot övriga organisationen är idag alltför outvecklad för 

att på bästa sätt nå framgång i tvärsektoriella frågor. Dess förvaltning tar idag påfallande lite 

ägarskap i de processer som man har att hantera för hela kommunen, det gäller såväl 
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ledningsprocesser som stödprocesser. Förvaltningen är inte heller koordinerad internt 

mellan dess olika funktioner kring hur de ska arbeta med övriga organisationen.  

 

Exempel på detta är att Vänersborg saknar en ansats för att på bästa sätt samlat koordinera 

sig kring medborgaren. Det är en fråga för skilda nämnder och förvaltningar medan vi 

bedömer att det i en majoritet av landets kommuner, i Vänersborgs storlek, finns utvecklade 

kontaktcenterfunktioner för att underlätta för medborgaren utifrån hela kommunens 

perspektiv. Utvecklingsfrågor är idag mycket av en fråga för de olika delarna i kommunen.  

 

På samma sätt som att ett sammanhållet medborgarperspektiv behövs i utvecklingsfrågor 

så gäller det internt även för ett enhetschefsperspektiv. Den leverans som organisationen 

dagligen gör till kommuninvånarna sker främst på enhetsnivå. Det ledarskap som har att se 

till att det blir som det är tänkt och det på bästa sätt är just enhetschefer. I de fokusgrupper 

vi genomfört finns det flera vittnesmål om bra strukturer och bra förändringar som skett för 

att man ska kunna ta sitt chefsansvar. Det finns dock ett antal kommentarer kring hur det 

skulle kunna bli bättre. Chefers vardag är fylld med strukturer som stödjer och ger ramar. 

Det är en viktig fråga att över hela organisationen se hur de samspelar på bästa sätt för att 

underlätta för cheferna. 

5.2 Det finns inte ett egenvärde i att göra olika 

Vi möter en stor beredskap för att kommunen ska hållas samman i ökad omfattning. Det 

finns ett stort antal stödfunktioner och administrativa funktioner där det är relevant att se 

effektivitet i ett helt kommunperspektiv. Idag organiseras funktioner inom administrativa 

områden påfallande olika, arbetssätt är olika och kompetensnivåer är olika.  

 

Kommunstyrelsen behöver utöva ett ledaransvar och dess förvaltning behöver inom olika 

frågor ta ett processägaransvar, med det menar vi ägaransvar för tvärgående/administrativa 

processer och styrprocesser. Ett sådant ansvar innebär inte att alla administrativa funktioner 

nödvändigtvis ska centraliseras men gemensamma arbetssätt behöver definieras och 

kompetensnivåer säkras. Inom vissa områden behöver säkert också bedömningar göras om 

gemensamma lösningar kan leda till frigjorda resurser för kärnverksamheten med bibehållen 

eller till och med bättre kvalitet. Vi menar att med ett sådant systematiskt och kraftfullt 

arbetssätt finns det relativt stora möjligheter till effektivisering av de administrativa 

funktionerna. 

5.3 För att kunna förbättra behöver man se hur det är 

Vi ser att det finns en utbredd vilja att kommunstyrelsen ska ta en tydligare ledarroll. Om det 

ska ske så är det naturligtvis viktigt att det finns förutsättningar i form av kännedom om 

sakernas tillstånd för att komma till kloka beslut om förbättring och förändring. 

 

Kommunallagen föreskriver att kommunstyrelsen ska ta mått och steg för att få kännedom 

om allt som den behöver veta, men frågan är hur det ska ske. Vi tror inte att vägen till 

förbättrad och väl avvägd analys som grund för förslag och förändring är något som kräver 

uppbyggnad av större centrala analysresurser. Istället så tror vi att det är en fråga om att 

utveckla arbetet (processägande) mellan förvaltningarna och låta förvaltningsgemensamma 

organ träna förmågan att analysera och värdera.  
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Detta låter sig lätt sägas men i en organisation där exempelvis budgetprocessen snarare lett 

fram till taktiskt beteende än en kultur av att leverera god analys för förändring så kommer 

ett förändringsarbete kräva en hög grad av medvetenhet, ledning och samträning för att 

kunna etablera de arbetssätt som behövs i för att få fram bra analyser och underlag. 

 

6 Förmågan att åstadkomma resultat i samverkan 

och samverkande processer 

6.1 Det finns en gemensam vilja att få till det tillsammans 

Under den mängd möten och intervjuer som vi har hållit under 4 månader så uppfattar vi en 

samsyn i form av att det ”nu är ett bra läge”. Det gäller möjligheten att komma fram kring 

viktiga övergripande politiska frågor och att bli framgångsrik med att jobba i tvärsektoriella 

frågor. 

 

Många lyfter fram att det idag finns en ledning för kommunstyrelsen som är för samarbete 

och som söker nya former för att leda det politiska systemet.   

 

Exempel på goda former av samverkan som lyfts fram är Samverkan Vänersborg. En del av 

framgången verkar handla om rätt sammansättning med förtroendevalda och 

tjänstepersoner med beslutskapacitet och representation samlas i rummet. Samtidigt pekas 

på en avsaknad av att klargöra inriktning på arbetet över tid samt att klargöra vilka effekter 

som ska nås. I den typ av samverkan är det särskilt viktigt för att förhindra risken för att det 

blir så kallad projektifiering istället för uthållig framgång. 

6.2 Mer styrning från kommunstyrelsen men även rätt styrning 

Det efterfrågas mer av styrning ifrån kommunstyrelsen och dess förvaltning. Men det är inte 

styrning av kommenderingsslag som efterfrågas eller behövs. Det handlar om att flera 

behöver vara med i på den gemensamma arenan för att förstå och kunna bidra i frågor som 

är viktiga för helheten. Styrningen handlar om att säkra framgång i strategiska frågor, nå 

intern effektivisering och en stärkt bild av organisationen gentemot medborgarna och andra 

intressenter. 

 

Vi hör flera aktörer, speciellt inom förvaltningarna som beskriver att det finns 

handlingsutrymme men att det inte finns en vana att ta det alla gånger. Vi hör vittnesmål om 

en tidigare kultur där ”alla ska vara med men ingen tar befäl över angelägna frågor”. Det är 

något som kommunstyrelsen och dess förvaltning behöver komma till rätta med. Exempelvis 

genom att vara tydlig med övergripande inriktning och bejaka att initiativ för att nå 

inriktningen kan och bör få ta olika uttryck.  

6.3 Göra med andra och lära av andra 

Kommunen har idag gemensam verksamhet med andra kommuner, ex inom 

kunskapsförbundet. Det finns också utvecklingsarbete tillsammans med andra kommuner. 

Vi bedömer att det finns stora möjligheter i såväl samverkan som lärande av andra. Detta 

för att på så smart sätt som möjligt nå effektivitet i verksamhet som kraft i förändring.   
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Det faktum att kommunen är stuprörsorienterad och kommunstyrelsen har varit relativt svag 

tror vi har gjort det svårt att styra och uppnå det som önskas i samverkan med andra. Det i 

sig visar vikten av att få ihop kommunens organisation på ett bättre sätt för att därmed 

kunna bli en tydligare samverkanspart.  

 

7 Nämnderna 

7.1 Socialnämnden 

Socialnämndens ansvarar bland annat för, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 

arbetsmarknadsverksamhet och verksamhet som vänder sig till funktionshindrade personer.  

 

Flera av nämndens verksamheter har höga kostnadsnivåer relaterat till de egna 

förutsättningarna. Detta är mest påtagligt när det gäller äldreomsorgverksamheten där 

kommunen placerar sig bland de kommuner som har högst (negativa) 

nettokostnadsavvikelse1.  

 

Figur 1 – Nettokostnadsavvikelse (%), Vänersborgs kommun i jämförelse med alla andra 
kommuner i Sverige. 

I faktiska tal motsvarade nettokostnadsavvikelsen för Vänersborgs kommun 2018 ungefär 

80 miljoner kronor. Socialnämnden har tillsammans med sin förvaltning sökt svar på frågor 

om vad som skapar denna förhöjda kostnad. Det har bland annat konstaterats att antalet 

vårdboendeplatser (Särskilt boende) har varit för många, personaltätheten inom SÄBO för 

hög och att gamla vägledningsdokument påverkat omfattningen av biståndsbedömda 

insatser2.  

 
1 Nettokostnadsavvikelsen jämför verksamhetens nettokostnad med referenskostnaden. Avseende 
referenskostnaden för äldreomsorgen bygger den på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 
65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten 
samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från 
delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge 
än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.  
2 Andelen av befolkningen som hade insatser (2017) antingen i särskilt boende eller hemtjänst i ordinärt boende 
var ungefär 15 % av de som var 65 år eller äldre i kommunen. I jämförelse med liknande kommuner låg 
Vänersborgs kommun ungefär 3% högre. (Källa: Kolada).  
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Det har vidtagits åtgärder för att komma tillrätta med detta. Under tiden genomlysningen 

pågick lades ytterligare förslag, bland annat om förändrade riktlinjer avseende exempelvis 

taxor och bemanningsfrågor, som nämnd och förvaltning har förhoppningar om att det 

kommer att stödja äldreomsorgens verksamheter att få en budget i balans.  

 

Det är viktigt att nämnd och förvaltning i samförstånd utvecklar och definierar planen för 

framtidens äldreomsorg. En sådan plan behöver få en vidare betydelse i form av hur 

kommunen kan vara en plats där man har förutsättningar att må bra och leva självständigt 

långt upp i åren och så sent som möjligt i livet bli föremål för biståndsbedömda insatser.   

 

Vidare behöver innebörden av begreppet skälig levnadsnivå, tydligt definieras och ägas 

gemensamt av nämnd och förvaltning. Vad ingår i de biståndsbedömda insatserna och vad 

ingår inte? Vår erfarenhet säger oss att det som driver kostnader i äldreomsorgen bland 

annat är politiska ambitioner om att ”alla ska ha allt”. 

 

För oss innebär inte en gemensam plan och idé för äldreomsorgen att minimera verksamhet 

till föremål för den enskildes behov. Idén är istället att bevara (och om möjligt utveckla) 

individens förmågor och självständighet i så stor omfattning som möjligt. Generositet i 

omvårdnadsinsatser är många gånger inte bara kostnadsdrivande utan riskerar också att 

frånta individer deras egna förmågor.   

 

Kärnan i att åstadkomma en effektiv äldreomsorg handlar om att ta sin utgångspunkt i idén 

om individens självständighet och ha koll på vad begreppet skälig levnadsnivå innefattar. 

Med det som grund behöver sedan former för behovsanpassad personalplanering, 

kontinuerlig uppföljning och optimering av brukartiden utvecklas.  

 

Tanken om att bevara individens förmågor och självständighet påverkar också synen på 

omfattning av särskilt boende och vad särskilt boende för äldre är för någonting. Vår 

erfarenhet är att en kombination av mycket särskilt boende och en inriktning där särskilt 

boende innebär ”all inclusive”, dvs full service med allt, utan att framgångsrikt byggt en 

verksamhet i inriktning mot att bevara förmågor och bemanna utifrån det, driver kostnader. 

Vår genomlysning ger inte alla svar men vi har fått indikationer på att det finns anledning att 

utveckla individfokuset/brukarfokuset inom verksamheten särskilt boende. 

 

Omfattande insatser med vård i ordinärt boende - framför att erbjuda plats inom särskilt 

boende - är att föredra såväl ekonomiskt som ur ett brukarperspektiv. Mycket tyder på att 

allt fler äldre vill ha andra alternativ, antingen bo kvar hemma, eller bo i någon form av 

senior-/trygghetsboende. Att se över det totala boendebeståndet i Vänersborgs kommun är 

en kommungemensam fråga i syfte att styra bort från särskilt boende och mer mot boende 

med hemtjänst.   

 

Trenden är att kommunen kommer att få ta ett större ansvar för målgruppen avseende 

exempelvis avancerad hemsjukvård. Det är lätt att vilseledas som nämnd och förvaltning att 

skapa ännu flera boendeplatser med särskilda boendeformer. Erfarenhetsmässigt innebär 

en boendeplats en belagd (och dyrare) plats än vård i ordinärt boende. Erfarenhetsmässigt 

innebär en plats på ett korttidsboende en belagd (och dyrare) plats där individer i stor 

uträckning blir kvarboende och dör i förtid.  
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Vi möter en frustration över det som upplevs vara regionens illvilja att överföra kostnader till 

kommunen. Det är viktigt att inom hela kommunen men även tillsammans med andra 

utveckla samverkansarbetet med regionen, förstå hur de tänker och agera för att nå en 

tillitsfull samverkan. Det är avgörande för att nå framgång i organisering av trygg hemgång 

(hemtagningsteam i samband med vårdplanering), nyttja den legitimerade personalen till att 

verka förebyggande och rehabiliterande samt att ta tillvarata de digitala verktyg som finns.  

 

Inom individ- och familjeomsorgen har kostnadsutvecklingen fluktuerat över tid. 

Vänersborgs kommun har under ett antal år, i samband med flyktingkrisen lägre kostnader 

än förväntat och jämförelsevis lägre kostnader än jämförbara kommuner. Under åren 2016 

till 2018 har ett trendbrott skett och under 2018 var nettokostnadsavvikelsen 11%, med 

andra ord tillbaka på nivåer i paritet med 2012. Detta motsvarar i faktiska tal drygt 15 

miljoner kronor.  

 

Figur 2 - Nettokostnadsavvikelse utveckling över tid, mnkr 

De utmaningar som nämnden och förvaltningen identifierat är starkt förknippade med barn- 

och ungdomsvården i kommunen. Det rapporteras att antalet orosanmälningar3 ökat 

markant under de senaste åren. Orosanmälningarna inrymmer allt från våld, 

hedersrelaterad brottslighet och oro om bristande omsorgsförmåga hos vårdnadshavare.  

Flera av orosanmälningarna anges som grund för ett ökat antal externa placeringar. Vi 

noterar att detta sker samtidigt som bemanningssituationen inom verksamheten lett till att 

handläggningen blir en uppgift för relativt nyexaminerad och oerfaren personal.  

 

Det är av vikt att säkerställa att rätt handläggningsstöd ges till oerfarna handläggare och att 

dessa tjänster ges ökad möjlighet att bemannas med drivna och erfarna handläggare. 

Nämnd och förvaltning har inrättat ett specialistteam som stöd för oerfarna handläggare 

vilket är en rimlig åtgärd. Det är viktigt att följa effekter av teamet, ex i form av färre ärenden 

till individutskott eller större nyttjande av hemmaplansinsatser. 

 

 
3 Enligt SOL kap 14 § 1 är myndigheter och yrkesverksamma skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i 
sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. I SOL kap § 1 stipuleras att nämnden utan 
dröjsmål skall inleda utredning om det kommit till dess kännedom och som kan föranleda åtgärder av nämnden.  
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På sikt ligger stora delar av lösningen att intensifiera förebyggande insatser tillsammans 

med andra vuxna som finns verksamma kring barn och ungdomar i kommunen. Det kan 

handla om olika former av föräldrastärkande program för såväl förskoleålder som äldre 

åldrar samt intensiva insatser för att barn och ungdomar ska lyckas i sin skolgång.  

 

Kostnadsutvecklingen avseende försörjningsstöd har utvecklats negativt under de senaste 

åren, samtidigt har Vänersborg över tid haft högre kostnader för försörjningsstöd per 

invånare än i jämförbara kommuner. 

 

 

Figur 3 - nettokostnad försörjningsstöd/invånare, kr/inv 

Ett nytt och än tydligare uppdrag, att i första hand arbeta med klienter inom 

försörjningsstödet har givits till socialnämndens arbetsmarknads-, utbildning och 

integrationsenhet. Detta är även en åtgärd som förväntas påverka den större andelen så 

kallade bidragshushåll.  Det är viktigt att följa effekterna av dessa åtgärder för att bedöma 

att de leder till önskad förändring och resultat. 

 

Försörjningsstödskostnaderna går att påverka i en kommun. I allt som sker ska ambitionen 

vara att individen kan vara självförsörjande, allt annat än försörjningsstöd är bättre för 

individen och kommunen. Det är viktigt för nämnden att arbetslinjen och förväntningar (och 

förhoppningar) om att individer ska vara självförsörjande tydligt genomsyrar nämndens 

verksamheter. För personer med långvarigt biståndsbehov har tidigare erfarenheter visat att 

det går att ”jobba bort” dem från individ- och familjeomsorgen. Detta kräver emellertid 

omfattande insatser riktade till gruppen.  

 

När det gäller LSS och funktionshinderområdet är Vänersborg ”mottagare” i 

skatteutjämningen och nettokostnaden för området något lägre än förväntat.  
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Figur 4 - nettokostnadsavvikelse LSS (%) 

Andelen av befolkningen i Vänersborg som bedömts ha rätten till insatser inom LSS är 

något högre än i jämförbara kommuner, vilket är en förklaring till att kommunen blir 

mottagare i skatteutjämningen.  

 

Våra intervjuer beskriver att mycket i samhället förändrats sedan lagstiftningen inrättades 

(1993). Målgruppen och de krav målgruppen och dess anhöriga ställer på kvaliteten inom 

LSS är helt annorlunda nu än då. Det ställer även nya och andra krav på kommunens 

verksamheter, såväl när det gäller boende (och boendeformer) som på insatsen daglig 

sysselsättning. Nämnden har antagit en plan ”Strategisk utvecklingsplan (SUP)” som 

sträcker sig över åren 2018–2023 avseende omsorg om funktionshindrade. 

 

Det är av vikt att nämnden säkerställer utveckling av samarbetsytor mellan myndighet och 

verkställighet. Det finns inte sällan behov av att runt ”komplicerade” ärenden låta myndighet 

och verkställigheten mötas för att tänka tillsammans kring hur behovet ska kunna 

tillgodoses.  

7.2 Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor som rör gata/park, måltidsservice till skolor, 

äldreomsorg samt förskolor, avfallshantering, vatten- och avlopp, lokalvård samt vård och 

förvaltning av fastigheter som kommunen äger.  

 

Där samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ”möter” medborgare så uppges i stort att 

dessa är nöjda med de insatser som levereras. Det gäller till exempel gator/vägar, gång- 

och cykelvägar och tillgång till parker, grönområden och natur. Kostnadsnivåerna för dessa 

verksamheter låter sig inte jämföras med andra kommuner eller egna referenskostnader på 

samma sätt som för exempelvis utbildning och äldreomsorg. 
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Figur 5 - Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

 

Figur 6 - Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

Flera av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är svåra att analysera utifrån ett 

kostnadsperspektiv då höjda intäkter för nämnden kan innebära ökade kostnader för annan 

verksamhet i kommunen, exempelvis när det gäller kostverksamheten. Det är därför av vikt 

att säkerställa modeller för att följa kostnadsutvecklingen ur ett helhetsperspektiv. 

 

Många av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är i beroende av interna relationer. I 

dagsläget beskrivs att det finns en del friktioner i dessa relationer och vi hör beskrivningar 

som gör gällande att gemensamma uppföljningar exempelvis avseende kundnöjdhet inom 

kostverksamheten inte byggts upp.  

 

Ofta är friktionerna kopplade till ”vad saker och ting kostar”. Det gäller såväl gatuenheten, 

fastighetsdrift, kost och lokalvård. Försök att komma tillrätta med utmaningarna görs; 

nämnden och förvaltningen eftersträvar transparens i kostnader, jobbar aktivt med att utse 

projektägare i samband med ny- och ombyggnation samt har upprättat gränsdragningslistor 

för att tydliggöra hur ansvar och befogenheter ser ut. Vi ser samtidigt en relativt stor 

politisering inom dessa verkställighetsfrågor. Vi tror att det vore bra att definiera/jobba med 

vilka roller och förväntningar som ska finnas mellan profession och politik runt dessa 

funktioner, inte minst i snittet mellan flera nämnder.  

 

Utifrån samhällsbyggnadsnämndens (SBN:s) roll som intern serviceleverantör är det inte 

ändamålsenligt att ”kundnöjdhet” fångas i andra delar av den kommunala organisationen, 

utan att resultatet kommuniceras med SBN, eller att SBN på ett än mer strukturerat sätt 

intresserar sig för hur nöjda kunderna är utifrån deras leverans. Interndebiteringssystem 

behöver förankras, förklaras och accepteras – och överenskommelser kring detta är som vi 

ser det en fråga för professionen men politiken har en tydlig roll att sätta mål och följa 

resultat för verksamheterna. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden inklusive dess förvaltning är bara en aktör inom ramen för den 

samlade samhällsbyggnadsprocessen. Här återfinns även byggnads- respektive 

miljönämnd, bygg- och miljöförvaltningen samt kommunstyrelsen och dess förvaltning.  
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Det är då särskilt viktigt att ansvar och förmåga finns att bedöma kapacitet, bygga bort 

flaskhalsar, värdera interna kompetenser gentemot konsultkompetenser, värdera 

förankrings- och beslutsprocesser mm. Vad gäller kompetenssamordning så hör vi i 

intervjuer frågeställningar kring hur juridik, upphandling och statistik ska organiseras och 

samutnyttjas. Det saknas idag samsyn kring hur pågående och framtida projekt kommer att 

påverkas av befolkningsutveckling och hur kapacitetsbehovet inom samtliga mjuka och 

hårda nämnders verksamheter kommer att se ut vid en ökad belastning. Flera ger uttryck för 

att det finns behov av en mer samordnad samhällsbyggnadsprocess och vi delar den 

uppfattningen. 

 

Ytterligare en utmaning som samhällsbyggnadsnämnden står inför är att 

fastighetsverksamheten varit dåligt planerad under ett flertal år. Konsekvens av detta har 

bland annat blivit ett stort fokus på att åtgärda problem på bekostnad av att det 

förebyggande underhållsarbetet. 

7.3 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor som rör uthyrning av kommunens 

fritidsanläggningar, kulturskola, fritidsgårdar och bibliotek. Generellt sett får nämndens 

verksamheter goda omdömen i medborgarundersökningar.  

 

Nettokostnaden för nämndens verksamhet är högre än jämförbara kommun med undantag 

för biblioteks- och fritidsgårdsverksamhet.  

 

Det finns idag inget sammanhållet kultur- och fritidspolitiskt program i Vänersborgs 

kommun. Det kan till del förklara att nämndens verksamheter i hög grad ”står för sig själv”. 

Erfarenheter från andra kommuner visar vidare att avsaknad av en sammanhållen plan 

öppnar upp för verksamhet som saknar tydlig politisk förankring, svårigheter för personal att 

prioritera och risker för uppstart av ”ostyrda” kostnadsgenererande projekt.  

Inom förvaltningen beskrivs intresset för att följa upp verksamheterna och vilka resultat de 

genererar som svalt ifrån uppdragsgivarna.  

 

Vi möter beskrivningar om att delar av de verksamhetsområden som förvaltningen driver 

eller är del av inte är optimalt koordinerade och att detta är ineffektivt. Exempelvis nämns att 

kultur och fritid, samtidigt som andra aktörer, göra aktiviteter i frågor som rör friluftsliv4, 

turism och evenemang.  

 

Kultur- och fritidsnämnden behöver tydligare sätta sina verksamheter i ett sammanhang. De 

prioriteringar som sker avseende nämndens resurser behöver kanaliseras mot kommunens 

övergripande inriktning och utgöra det ”kit” mellan den lagstadgade verksamheten och 

kommunens intresse av att öka sin attraktivitet. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter 

har potential att bidra i de stora utvecklingsfrågorna som Vänersborg brottas med, men då 

behöver riktning och ambition förtydligas runt frågeställningar såsom: Hur kan kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter bidra till att minska segregationen i kommunen? Hur kan 

kultur- och fritidsnämnden säkerställa att dess verksamheter bidrar i frågor om hållbar 

utveckling (socialt, ekonomiskt och ekologiskt)? Hur kan kultur- och fritidsnämnden 

säkerställa att bidragsfinansierade verksamheter stödjer föreningar som skapar likvärdiga 

förutsättningar till en meningsfull fritid? Hur kan kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
 

4 Området friluftsliv är inte stadfäst i någon nämnds ansvarsområde 
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stödja utbildningsnämndens- och socialnämndens verksamheter (utveckla lärlust och 

förebygga utanförskap)? 

7.4 Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheter såsom skola (förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola), förskola och öppen förskola, fritidshem, annan pedagogisk 

verksamhet och fristående skolformer.  

 

Nettokostnadsutvecklingen för nämndens verksamheter har under flera år legat något under 

eller mycket under förväntade nivåer utifrån modellberäknade värden.  

 

 5 

Figur 7 - Nettokostnadsavvikelse, fritidshem (inklusive öppen fritidsverksamhet), förskola 
(inklusive öppen förskola) samt grundskola F-9, miljoner kronor 

Vi möter bilder av att det saknas samsyn kring hur den ekonomiska situationen för 

nämndens verksamheter är. Å ena sidan att läget är precis som det ska vara å andra sidan 

att nämndens ekonomi är ”dopad” av riktade stadsbidrag som begränsar möjligheterna för 

nämnden att styra verksamheten i önskvärd riktning. Tolkningen av ekonomin är en 

indikation på det som många beskriver som en avsaknad av ”röd” tråd kring 

utbildningsnämndens verksamhetsområden, hur ser helheten ut? Vad vill man med 

helheten och dess olika delar? Hur ska ekonomiska prioriteringar stödja den viljan?   

 

Avseende ekonomisk doping så är de riktade statsbidragen för många och för stora i 

Vänersborg precis som i andra kommuner för att nå effektivitet i styrning och finansiering. 

Avsikten från statsmakten är givetvis att nå sina önskade effekter men sker på bekostnad av 

en effektiv helhet. 

 

Det är viktigt att KSF och BUF tillsammans kan arbeta fram beskrivningar/analyser som ger 

samstämmiga och förklarande bilder kring ekonomi, förutsättningar och resultat inom det 

pedagogiska området. Det i sig kommer att ge möjlighet till ökad samsyn mellan 

förvaltningarna och inte minst deras styrelse/nämnd kring hur suboptimeringar kan hanteras 

så smart som möjligt.  

 

Elevers skolresultat har under många år varit svagare än förväntat. I nedanstående bild 

beskrivs meritvärden per skolenhet i Vänersborg i relation till det förväntade resultatet 

(modellberäknat värde)  

 

 
5 Blå linje = Kommuner med 30 – 49 999 invånare, Rosa linje = Vänersborgs kommun, Grön linje = 
Pendlingskommuner nära större stad 
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Figur 8 - faktiskt meritvärde och modellberäknat värde (2018) 

Att använda det modellberäknade värdet som utgångspunkt i jämförelser av elevers resultat 

är rimligt då detta tar hänsyn till en rad faktorer som påverkar förutsättningar för elevers 

prestationer. Det skapar med andra ord möjligheter för nämnden att få kännedom om 

skolenheters reella prestation och även ledtrådar kring vilka områden och faktorer som bör 

stärkas för att skapa förutsättningar för elever att prestera bättre i skolan.  

 

Konsekvenser av dåliga skolresultat i grundskolan gör sig påminda på flera olika områden i 

unga människors liv och i belastning i andra nämnders verksamheter.  

 

En bild som belyser utmaningarna för Vänersborgs kommun är hur stor andel av eleverna 

som var behöriga att söka gymnasieprogram vårterminen 2019 (74,3%). I nedanstående 

graf är kommunen ”rankad” i jämförelse med Sveriges övriga 289 kommuner.  

 

 

Figur 9 - Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 

Det uttrycks en medvetenhet från förvaltningen att extra resurser inte är lösningen på att 

komma till rätta med elevernas skolresultat. Ett utvecklingsprojekt tillsammans med 

Karlstads universitet har inletts och det beskrivs att kvalitetsarbetet nu i allt större 

utsträckning bedrivs på ett medvetet och strukturerat sätt.  
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Det finns frågor inom nämndens verksamheter där olika syn tycks råda. Ett exempel är att 

det i Vänersborgs kommun finns många små skolenheter. Dessa ger förvisso närhet för 

föräldrar till barnen i skolan men det ger generellt sämre skolresultat. Det behöver därutöver 

bli synligt och tydligt med befintliga kvalitetsskillnader – var fungerar det? Vilket ledarskap 

bär framgång? Hur kan det som fungerar bra nyttjas på fler håll – vara modell för andra?  

 

Förskolan verkar vara fungerande som organisation. Framöver ser är det viktigt att bevaka 

utvecklingen volym- och kompetensmässigt men även att verksamhetsinriktning anpassas 

avseende språk och att verksamheten når de grupper som behöver den. Det är viktigt att 

förskolan når så breda grupper som möjligt för att främja resultatutvecklingen i grundskolan. 

 

Resultaten i grundskolan är en kommungemensam fråga. Traditionellt så finns det mycket 

av ”tyckande” kring verksamheterna inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde, 

tyckande som inte alltid tar utgångspunkt i den forskning som finns kring vad som driver 

skolutveckling och/eller skapar förutsättningar för skolverksamheten att utvecklas. Det är av 

betydelse att stärka kunskapen kring skolforskning och skolutveckling i hela det kommunala 

systemet för att nå önskad framgång kring förbättrade skolresultat. 

 

Vi bedömer att en konsekvens av att fakta inom skolutveckling inte varit tillräckligt 

framträdande är att det finns påfallande många små skolenheter i kommunen. Små 

skolenheter binder resurser och det finns forskning som tyder på att det är svårare att nå 

utveckling för ökade resultat vid alltför små enheter. Små skolenheter kan även bidra 

försvårande i rekrytering av utbildade pedagoger som vill verka i ett sammanhang som ger 

förutsättningar för utveckling. Att bibehålla många små skolenheter och samtidigt stärka 

elevresultat ställer frågor om hur mycket mer små skolenheter ska få kosta och vilka pengar 

som ska gå till dessa, det ställer även frågor om hur man ska lösa utvecklingsfrågor i det 

pedagogiska arbetet och vad det ska få kosta. 

 

Ljuset för utvecklingen av skolan behöver riktas på att lärarna utvecklar undervisningen – 

det är i mötet mellan lärare och elev som kvaliteten behöver bli bättre. Kunskaperna om 

skolutveckling är i dag bred och väl grundad i forskningen och bilden är samstämmig kring 

vilka faktorer och förutsättningar som krävs för att nå framgång. (Se vidare SKR 

”Framgångsfaktorer för skolans utveckling” SKL aug 2019). Några centrala faktorer handlar 

om att skapa kollegiala samarbeten mellan lärare, skapa en styrkedja med tydlig 

ansvarsfördelning, ha koll på läget på varje enhet i syfte att göra för enheten bästa möjliga 

prioriteringar samt säkerställa rektors pedagogiska ledarskap. Tidiga insatser med stöd till 

elever med särskilda behov och uppföljning av insatserna är också avgörande steg.  

Sist men inte minst handlar det om att hela organisationen har ett kunskapsfokus med höga 

förväntningar på alla nivåer.  

 

Förväntningarna på skolresultaten behöver höjas, inte minst från den politiska ledningen i 

kommunen. Stanna inte i en målsättning om att lämna positionen som en av de 25% sämsta 

kommunerna i landet – våga sikta mot att bli en av de bästa skolkommunerna i landet. Våra 

erfarenheter pekar på att en sådan utvecklingen kan gå ganska fort, men då behöver ni 

göra gemensam sak i frågan – från kommunstyrelsen, via nämnd och hela vägen ut till 

klassrummet.  

 

Nämnden och förvaltningen behöver ta gemensamt grepp kring hur skolstrukturen (i egen 

regi) ska se ut och hur den ska bidra till att skapa allra bästa förutsättningar för barn och 
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ungdomars lärande och att skolsystemet ska kunna leverera på dess kompensatoriska 

uppdrag. Detta grepp behöver omfatta hela nämndens ansvarsområde, inklusive förskola, 

förskoleklass och de öppna pedagogiska verksamheterna.  

 

8 Förändringsförslag 

Genomlysningen har i enlighet med beställningen genomförts processorienterat. Inom 

ramen för detta har kommunstyrelsen och kommundirektörens ledningsgrupp vid två olika 

tillfällen värderat inom vilka områden det varit viktigast att få förslag på förändringar utifrån 

de iakttagelser och bedömningar som redovisats. Man har även fått respondera på 

förändringsförslagens inriktning och formulering. 

 

Avsikten med detta har varit att genomlysningen ska ge en rimlig omfattning på 

förändringsförslag och vara något som kan utgöra en stomme för en förändringsagenda 

rörande styrning och ledning av kommunen under de närmaste åren. 

8.1 Förändra budgetprocessen 

 

Kommunens hittillsvarande sätt att ta fram årsbudgeten lyfts av många fram som ett 

förbättringsområde.  

 

Det har utvecklats flera olika sätta att ta fram en budget i landets kommuner. Över tid så har 

kulturella traditioner utvecklats bland annat utifrån maktstrukturer och personinflytande. Den 

budgetprocess som vuxit fram har säkert svarat upp emot de behov och de möjligheter som 

då fanns.  

 

Det kan ha handlat om att det i den kommunala organisationen, mellan förtroendevalda och 

mellan förtroendevalda och professionen, skedde påfallande lite förankring och dialog. 

Istället så kanske dialogen var lagd i stora folkrörelsepartier. På andra håll så har det 

kanske för att hålla samman svaga majoriteter hanterats inom en väldigt liten krets som haft 

till uppdrag att hålla ihop just majoriteten. 

 

Av vilka skäl och på vilket sätt som budgetprocessen utvecklats i Vänersborg spelar idag 

inte så stor roll. Det viktiga är konstaterandet att den inte fyller dagens behov. 

Sammanfattning, förändra budgetprocessen 

• Låt budgetprocessen baseras på kommunövergripande analysarbete 

rörande invärld och omvärld. Jobba processorienterat med många i 

rummet. 

• Låt professionen bära in analys för gemensam prövning. Skapa en 

gemensam nulägesbild att bedriva politik utifrån. Jobba med de 

övergripande ekonomiska ramarna gemensamt 

• Bygg strukturer med demografiska modeller och utveckla lokalplanerings- 

och investeringsprocess 
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8.1.1 Vår bild av en modern kommunal budgetprocess 

Vår bild av en modern budgetprocess är att den behöver svara upp emot organisatoriska 

värderingar hos de aktörer som först och främst berörs av budgetprocessen och 

budgetbeslutet. Vi definierar dessa värderingar som: 

 

• Öppenhet – lärande 

• Det handlar om att fånga utvecklingssituation och låta den utgöra grunden för 

en situationsanalys. Något som visar vad vi samlat står i (nuläge) och vilka 

möjligheter och hot vi behöver ta hänsyn till när vi blickar framåt (utmaningar).  

• Delaktighet – få berika, veta att saker är sagt och omhändertaget 

• Budget och verksamhetsplanering är beteendevetenskap. Det handlar om att få 

människor att agera utifrån analyser och planer i en komplex miljö med olika 

verksamhetsinriktningar.  

• Det underlättas om många får vara med i arbetet med att forma en 

situationsanalys, benämna, pröva, lära och se att saker är omhändertaget. Vi 

ser fler tjänstepersoner och förtroendevalda som deltar i budgetarbetet.  

• Förståelse – hur det är tänkt 

• I budget/planeringsprocessen kommer inte alla få som de vill. Motstridiga 

intressen, bland annat på ideologisk och men kanske även geografisk grund, 

kommer att leda till beslut som inte ligger i allas vilja.  

• Men om så många som möjligt kan se att en situationsanalys varit en grund för 

beslutet, att det funnits möjlighet att delta i processen. Det blir då lättare att 

kunna bära ett beslut som är tungt för mig och där jag hoppats på ett annat 

utfall. ”Jag bär och genomför det demokratiska beslutet om det vilar på en 

rationell grund”. 

 

Det kommunala systemet är mer komplext än de flesta andra ledningssystem vi känner till. 

Det vilar på en grundläggande lagstiftning som har konflikt som bärande idé för organisering 

av beslutande organ. Lagstiftningen klargör att (nästan) allt ansvar finns hos 

förtroendevalda vilka antas utgöra lekmän för en organisation som är kraftigt diversifierad 

med påfallande många komplexa och avancerade tjänster i sin portfölj, många av dessa är 

dessutom livsavgörande.  

 

Dessa särdrag ställer särskilda krav på roller och utveckling av roller, det gäller inte minst 

när man utformar processer för den gemensamma planeringen (budgetprocessen). Vi 

menar att detta kan vara vägledande synsätt för att klargöra och stärka varandras roller när 

man samtidigt utformar budget och verksamhetsplan: 

 

• Omvärldsanalys och invärldsanalys grunden för planeringen/budgeteringen 

Identifiera vilka som är de viktigaste omvärldsfaktorerna som påverkar oss under 

budgetperioden och som vi behöver ta hänsyn till Identifiera hur det går för oss, vad är bra? 

Vad är mindre bra? Vad är dyrt och vad är effektivt? Ge en sann bild av utgångsläget som 

grund för planeringen framåt 

 

Låt omvärlds- och invärldsanalys vara en fråga för många och på helhetsnivå. Klargör vad 

det betyder i form av viktigaste utmaningar och vilket ramverk som kan vara gemensamt, ex 

finansiellt utrymme/mål. 
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• Ge utrymme för gemensamma upplevelser 

Använd budgetprocessen för att låta professionen bära in fakta och kvalificerade analyser 

Se till att gemensamt pröva det samlade nuläget mellan politik och profession, styre och 

opposition. Gör det på helhetsnivå för att få ett ansvarstagande för helheten 

 

• Stärk varandras roller 

Se till att ge utrymme för styre och opposition att utifrån nuläge jobba fram den politik som 

är respektives svar på nuläget. Politisk inriktning utifrån gemensam nulägesbild främjar 

samverkan i tvärsektoriella frågor 

8.1.2 Så hur gör man? Handfasta punkter för att budgetprocessen ska handla om 

rätt saker 

Utvecklingssituationen behöver belysas utifrån hur det är idag: 

 

• Hur ser det ut idag? 

‒ Hur är vår ekonomi? 

‒ Hur presterar våra verksamheter? Verksamhet, ekonomi 

‒ Hur mår våra intressenter och vad tycker de om oss? 

• Vilka är våra utmaningar imorgon? 

‒ Befolkningsprognos 

‒ Ekonomiska prognoser och antaganden 

‒ Omvärldsförändringar, ex lagar och regler 

‒ Andra trender och tendenser som påverkar våra förutsättningar 

 

Utvecklingssituationen behöver ligga till grund för en samlad situationsanalys, vad som är 

bra, mindre bra och vad som är möjligheter och hot framöver. 

 

• Situationsanalysen kan många vara med att forma, gärna vid samma tillfälle där 

samma material utgör grund för gemensamma upplevelser 

‒ Arbetet ligger till grund för att politiken att bedriva politik. En ökad 

kännedom inför att lägga det politiska rastret. 

‒ Professionen behöver bära in men kan också delta i värderandet. 

• Situationsanalysen ger grund för: 

‒ Gemensam bild vilka resurser vi har att röra oss med – finansiellt utrymme 

‒ Gemensam bild om vilka externa förändringar som påverkar oss och som vi 

”ändå måste ta hänsyn till” 

‒ Gemensam bild över läget i vår verksamhet och hur den presterar gentemot 

medborgarna 

• Situationsanalysen kan ofta ge gemensamma ställningstaganden kring 

‒ Finansiella mål 

‒ Övergripande strategier/inriktningsmål och liknande för att ta steg gentemot 

en vision 

 

Låt situationsanalysen bli grund för ett rambeslut, ett beslut som kommunstyrelsen ställer till 

nämnder och gärna också bolag i syfte att de ska pröva på vilket sätt de kan leverera på 

inriktningsmålen. 
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• Situationsanalysen blir grunden för ett rambeslut 

‒ Finansiella mål 

‒ Strategier/inriktningsmål 

‒ Ekonomiska ramar justerade utifrån ex externa utmaningar eller 

kostnadsnivåer som inte förväntas 

• Rambeslutet och nämnderna 

‒ Situationsanalysen ska omfatta nämnderna initialt, deras främsta 

företrädare och deras professionella stöd ska vara med i processen genom 

att närvara och jobba på möten. Nämndernas roll blir att klargöra hur de 

kan svara upp emot strategierna/inriktningsmålen. Vad är deras åtagande 

de närmsta åren? 

‒ Kommunen är en komplex verksamhet, det behöver här finnas 

förutsättningar att jobba tillsammans med dessa frågor över nämnds- och 

bolagsgränser. Skapa gärna särskilda mötesplatser för att främja sådan 

dialog och överenskommelser. 

• Budgetförslag 

‒ Situationsanalys, nämndernas beredning och eventuellt tillkommande 

analys ges samlat till de politiska företrädarna. 

‒ Den övriga beredningen som ges till politikerna är en sammanvägning, ex 

från kommunens ledande tjänstepersoner såsom kommundirektör, 

förvaltningschefer och bolagschefer. Det är deras samlade analys och 

utifrån den får politiken ta vid.  

‒ Politiken har tillgång till professionen i sin beredning i partigrupper och 

förhandlingar. 

8.1.3 Vad krävs för att lyckas att etablera en sådan process? 

För att det ska bli annorlunda behöver man också göra annorlunda. Det handlar om att inta 

nya roller, skapa nya mötesplatser och också utveckla nya färdigheter hos olika aktörer. Det 

sista gör man genom att lära och träna. Det kan vara så att kommunen initialt inte har de 

förmågor som behövs i den egna organisationen för att påbörja ett sådant 

utvecklingsarbete. Det bör dock vara målsättningen att dessa utvecklas efter hand.  

 

Ett rimligt mål är att en förändrad budgetprocess ger positiva effekter i samsyn och 

beslutskraft redan första året. Målet kan också vara att det 3:e året så ska arbetsprocessen 

kännas riktigt bra, då bör också lokalplanering, investeringsplanering och demografiska 

resurserfördelningsmodeller vara utvecklade så att de kan stödja en budgetdiskussion om 

rätt saker utifrån ”Hur vill vi att det ska bli så bra som möjligt för invånarna i Vänersborgs 

kommun?” 

8.2 Klargör kommunstyrelsens strategiska agenda och skaffa 
arbetssätt för att jobba med den  

Vänersborgs kommun är organiserad i nämnder med tydligt definierade ansvarsområden 

enligt de reglementen som kommunfullmäktige antagit. Nämnderna ansvarar för sin 

verksamhet inför kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har likväl ett övergripande ansvar 

enligt kommunallagen och enligt sitt reglemente. Kommunstyrelsen ska ta mått och steg för 

att säkra önskad utveckling inom olika områden och ska också hålla sig informerad i 

tillräcklig grad. 
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Några frågor ser vi i denna genomlysning har sådan tyngd och betydelse så att 

kommunstyrelsen behöver definiera hur man ska ta sig an dem utifrån det ansvar som man 

faktiskt har. Det kan handla om att frågan i sig är viktig för kommunen, det kan handla om 

att den inte finner sin lösning endast inom en nämnds ansvarsområde eller att det är en 

särskilt viktig fråga att få till den utveckling som önskas. 

 

Följande frågor ser vi att kommunstyrelsen behöver göra en bedömning av kring vilken roll 

man ska inta, vad man behöver göra åt frågan, följa resultat och hur man ska samverka 

med andra kring respektive fråga: 

A. Skolresultaten är och har varit på en låg nivå i en nationell jämförelse och det under 

lång tid 

B. Äldreomsorgens kostnadsnivå har varit tilltagande utifrån de jämförelser som kan 

göra i relation till kommunens egna förutsättningar 

C. Individ- och familjeomsorgens verksamhet avseende försörjningsstöd/sysselsättning 

samt barn- och ungdomsvården avseende antal externa placeringar och kostnader 

D. Planeringsprocesser och förändring av ex budgetprocess och 

lokal/investeringsprocess 

E. Administrativ effektivitet inom hela kommunen 

 

Kommunstyrelsen kommer säkert att behandla dessa frågor på olika sätt och med olika 

tyngd och verktyg. Vi har under genomlysningen redogjort för kommunstyrelsen kring hur 

man som kommun kan ta sig an en fråga såsom dåliga skolresultat på 

kommunövergripande nivå. 

8.2.1 Exempel på kommunövergripande arbetssätt - förbättra skolresultat 

Vår tes är att förändrade skolresultat sker i klassrummet där mötet/lärande mellan elev och 

lärare hela tiden behöver bli lite bättre. Det samlade system som kommunen utgör kring 

detta möte kan dock på olika sätt främja utvecklingen. Det skulle kunna vara så att det till 

alla delar vore möjligt för barn- och utbildningsnämnden själv att ha rådighet kring alla 

aspekter som kan främja en bättre lärandesituation. Då är det likväl så att kommunstyrelsen 

utifrån hur resultaten nu ser ut uppmärksamt behöver följa insatserna för att förbättra 

resultaten till inte bara en acceptabel nivå utan även en bra nivå. 

 

Det torde dock finnas aspekter för att främja en förbättrad lärandesituation som ligger 

utanför nämndens ansvarsområden. Då är det rimligt att kommunstyrelsen håller samman 

ett utvecklingsarbete uthålligt för att säkra att kraft läggs på att prioritera de insatser som 

förväntas ge bäst effekt och att effekt uppnås över tid. Kommunen behöver själv genomföra 

ett analysarbete kring vilka problem som är viktigast att lösa samt prioritera de insatser som 

förväntas ge bäst effekt för att främja lärandesituationen. Denna analys behöver bearbetas 

av många inblandade och en gemensam målbild för arbetet behöver formuleras. De 

definierade åtgärderna behöver ges en organisation för att lösas som troligen i flera fall går 

på tvärs genom den vanliga organisationen. Det handlar då om att etablera en 

projektorganisation som kan styra och genomföra nödvändiga åtgärder och vars resultat 

hela tiden är i fokus. 

 

Även här handlar det om uthållighet, att hålla riktning för att nå bestående resultat på 2–3 

års sikt. Det i sig kräver att när sådana övergripande frågor tas an av kommunstyrelsen så 
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är det viktigt att det finns enighet kring analysen och målbilden. Ansatsen att vilja nå andra 

resultat och förbättring behöver delas på ett sådant sätt så att arbetet exempelvis klarar ett 

val med förändrat styre som följd. 

8.3 Utveckla processägarskap 

Som beskrivits så är kommunen påfallande stuprörsorienterad i sin organisering och med 

starka nämnder och förvaltningar vad avser ansvar och resurser. Det är påfallande många 

som frågar efter mer av gemensam samordning och styrning ifrån kommunstyrelsen. 

 

Ett sätt att ta steg emot detta är att definiera och utveckla processägarskap för såväl stöd- 

som styrprocesser vilka rör hela organisationen. Kommunallag och reglemente för 

kommunstyrelsen ger redan idag rådighet att ta nödvändiga mått och steg för att ha uppsikt 

och nå effektivitet.  

 

Processägarskapet kan utvecklas på flera olika sätt men vi föreslår att kontorschefer och 

eventuellt andra funktioner bär processägarskapet. Med processägarskap menar vi att för 

en given styr- eller stödprocess ha ansvar för vad som sker ”hela vägen” genom 

organisationen och se till att utveckla processen på önskvärt sätt.  

 

Exempel på stödprocesser finns inom ekonomi- och hr-området där arbetssätt idag sker 

olika i organisationen och där kompetens och resursutnyttjande inte ses samlat. Det handlar 

om matrisfunktioner där förändringar, förbättringar och utveckling av gemensamma 

arbetssätt kommer att påverka olika delar av organisationen.  

 

Inte minst stödprocesserna behöver ha gemensam utgångspunkt i sin utveckling, ex i form 

av att ha ledstjärnan att ge enhetschefsnivån bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Ett 

sådant blickfång kräver en utveckling av den verksamhetsplanering och styrning som idag 

finns inom kommunstyrelseförvaltningen (KSF) och i relation mellan KSF och övriga 

förvaltningar. Förändringsarbete vid KSF:s olika kontor, med utvecklat processägaransvar 

behöver fångas i en utvecklad och samlad verksamhetsplan för förvaltningen. En sådan 

plan behöver rimligen vara förankrad med övriga förvaltningschefer för att det ska finnas 

beredskap för att främja genomförande av planen. 

8.4 Ta ytterligare steg mot eller genomför en samlad förvaltning 
under KS 

En trend under de senast 100 åren har varit att professionalisera den kommunala 

styrningen. Verksamheten har succesivt blivit mer och mer omfattande och komplexiteten 

har ökat så att kompetenser har behövts från olika håll för att hantera en fråga. 

 

En annan trend är att effektivitet per definition blir mer och mer viktigt i en skattefinansierad 

verksamhet som befinner sig i en ekonomisk kontext av tillväxt/produktivitetsutveckling. I en 

samlad ekonomi (ett lands ekonomi) blir varor relativt billigare jämfört med tjänster då det är 

svårt att nå samma produktivitetsutveckling på tjänster som på varor. Exempel på detta är 

undersköterskans möte med brukaren i hemtjänsten eller lärarens möte med elever i en 

klass. Det går hela tiden att göra smartare och bättre men knappast på samma sätt som vid 

tillverkningen av papper eller mobiltelefoner. De kommunala tjänsterna blir följaktligen 

relativt sett dyrare och kravet på att nå den effektivitet som är möjligt blir därmed större. 
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En trend har varit att organisatoriskt stärka möjligheten att nå effektivitet och att koppla 

samman kompetenser från olika håll på ett bättre sätt i kommuner. Vänersborg har gjort det 

genom att kommunstyrelsen anställer alla förvaltningschefer för att därmed säkra ett 

kommungemensamt ledningsperspektiv på olika sätt.  

 

Till sin ytterlighet så har tämligen många kommuner i landet valt att organisera den samlade 

tjänstemannaorganisationen under kommunstyrelsen. Man låter helt enkelt 

kommunstyrelsen utgöra anställningsmyndighet och placerar all verksamhet i en gemensam 

förvaltning. Detta i sig hindrar inte att det finns en facknämndsorganisation som har ansvar 

för såväl verksamhetens planering som resultat men som samverkar med den 

gemensamma förvaltningen. Ett exempel på detta finns redan idag i Vänersborg där 

valnämnden genomför allmänna val men som ”försörjs” resursmässigt ifrån 

kommunstyrelseförvaltningen avseende professionellt stöd. 

 

Vänersborg är idag en stuprörsorienterad organisation som i många stycken lyckas bra att 

leverera tjänster inom flera områden men det finns gemensamma utmaningar som kräver 

komplex samverkan för att nå resultat och effektivitet. Vi menar att en sådan utveckling 

främjas av att ta steg mot en samlad förvaltning alternativt att genomföra det helt.  

 

Det är dock ingen garanti för önskade resultat men det kan underlätta för ett gemensamt 

chefskap under kommundirektören att nå framgång i arbete med att utveckla arbetssätt och 

gemensam kultur. 

 

Kommundirektören kan med denna ordning ges och kan ta mandat att organisera 

förvaltningen på bästa sätt för att koordinerat leva upp till nämndernas verksamhetsplaner 

och deras ambitioner för leverans gentemot dem man är till för.  

8.5 Sammanhållen beredningsprocess 

Ett motiv för att etablera en samlad förvaltning har hos flera kommuner varit att man 

samtidigt kan etablera en sammanhållen beredningsprocess. 

 

Avsikten med detta är att när ett ärende initieras i organisationen som antas löpa hela 

vägen till kommunfullmäktige så ska det vara känt hos kommunledningen på ett sådant vis 

att beredningen av ärendet kan koordineras. Denna koordinering syftar till att frågor som 

behöver belysas ska vara belysta innan beslut börjar fattas, att det finns en samlad tanke 

kring exempelvis beredning/förankring med olika politiska organ för att säkra ett bra 

beslutsunderlag.  

 

Alternativet till ett sådant förfarande är att i alla lägen arbeta med nämndremisser från 

kommunstyrelsen och att successivt bygga på ärendet med olika och ibland motstridiga 

tjänsteskrivelser. Det leder ofta till merarbete, otydlighet och fördröjning i beslutsprocesser. 

Detta både för inblandade i kommunen och för intressenter utanför. 

 

Med en samlad förvaltning är det tydlig att kommundirektören ytterst äger ansvaret för att 

ärenden som ska ”löpa hela vägen” också har samberetts innan beslut börjar fattas. Det är 

dock möjligt att ta mått och steg mot en sådan utveckling även om inte en samlad 

förvaltning etableras fullt ut.  
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Ur politiskt hänseende kan givetvis en nämnd välja att landa i ett annat ställningstagande än 

det förslag som föreligger i tjänsteskrivelsen. Kommunstyrelsen kan sedan bereda ärendet i 

vanlig ordning innan dess ställningstagande sker inför kommunfullmäktiges behandling. Vi 

menar likväl att det kan vara av mervärde att berörd nämnd redan från början har fått 

aspekter exempelvis kring finansiering belysta av kommunens ekonomichef. 

 


