
 

 

 

 

KommunKompassen  
 ANALYS AV  

GÄLLIVARE KOMMUN  

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Britt-Marie Hedlund, SKL  

Josephine Härdin, Eskilstuna kommun 

 

2012-12-15 



Sveriges Kommuner och Landsting 2012-11-21 2 (32)

 

Innehåll 

1 Vad är Kommunkompassen? ........................................................................................... 3 

2 Gällivare kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande 

genomgång ............................................................................................................................... 4 

3 Detaljerad genomgång i förhållande till Kommunkompassens åtta områden .................. 6 

Område 1 Offentlighet och demokrati .............................................................................. 6 

Område 2 Tillgänglighet och brukarorientering ............................................................... 9 

Område 3 Politisk styrning och kontroll ......................................................................... 12 

Område 4 Ledarskap, ansvar och delegation .................................................................. 14 

Område 5 Resultat och effektivitet ................................................................................. 17 

Område 6 Kommunen som arbetsgivare personalpolitik ................................................ 19 

Område 7 Verksamhetsutveckling .................................................................................. 22 

Område 8 Kommunen som samhällsbyggare ................................................................. 24 

4. Översikt av poängfördelning .............................................................................................. 28 

5 Kortfakta om Gällivare kommun ........................................................................................ 32 



Sveriges Kommuner och Landsting 2012-11-21 3 (32)

 

1 Vad är Kommunkompassen? 

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. 

Verktyget togs fram i mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Aka-

demi och Kommunenes Sentralforbund i Norge. Det har använts i ett flertal kommuner i 

samtliga nordiska länder. Sveriges Kommuner och Landsting använder sedan år 2002. 

Kommunkompassen reviderades år 2010 för att kunna fånga upp nya viktiga utvecklings-

trender som påverkar den offentliga sektorn. Revideringen har gjorts tillsammans med KS 

(Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) i Norge, KL (Kommunernes 

Landsforening) i Danmark, KREVI (Det kommunale och regionale evalueringsinstitut) i 

Danmark samt Oslo Universitet (professor Harald Baldersheim) och Agder Universitet (pro-

fessor Morten Øgård).  

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan 

 det politiska systemet 

 kommunernas förmedling av tjänster 

 kommunen som arbetsplats 

 utvecklingen av lokalsamhället. 

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet 

att samspela i organisationen. 

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor: 

 Intervjuer 

 Officiella dokument 

 Kommunens hemsida. 

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ 

beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta 

huvudområden. Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett antal frågor 

belyses. Bedömningen görs mot bakgrund av teorier med betoning på mål- och resultatstyr-

ning, decentralisering och medborgar- respektive brukarorientering. 

De åtta huvudområdena är: 

 Offentlighet och demokrati  

 Tillgänglighet och brukarorientering 

 Politisk styrning och kontroll  

 Ledarskap, ansvar och delegation  

 Resultat och effektivitet  

 Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik  

 Verksamhetsutveckling  

 Kommunen som samhällsbyggare. 

En kommun som utvärderas med hjälp av Kommunkompassen får som resultat värdefull 

information om både styrkor och förbättringsområden. För att kunna få inspiration till för-

bättringar, hänvisas i rapporten ofta till kommuner som kan ses som förebilder inom olika 

områden. 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 Gällivare kommun i förhållande till 

Kommunkompassen: En sammanfattande genomgång 

Utvärderingen 

Utvärderingen av Gällivare kommun genomfördes i november år 2012 och var kommunens 

tredje utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. Utvärderingsgruppen har studerat 

dokument, granskat kommunens hemsida, intranät och genomfört intervjuer med ett 30-tal 

personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och fack-

liga representanter. 

 

Sammanfattning av resultat 

Nedan visas Gällivares totaltpoäng samt poängfördelningen per område. 

 

I nedanstående diagram illustreras Gällivares profil som den framstår utifrån Kommunkomp-

assens poängberäkning. Som referens visas ett medelvärde av de 34 kommuner som utvärde-

rats enligt Kommunkompassen 2.0. Observera att kommunens resultat inte är direkt jämför-

bart med kommuner som utvärderats före år 2010. Om man vill göra en ungefärlig sådan 

jämförelse så visar erfarenheten att man kan lägga på 80-100 poäng till det resultat som nu 

erhållits. I diagrammet nedan görs jämförelsen med kommuner som utvärderats fr.o.m. 2010. 
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Jämförelser 

Alla svenska utvärderingar finns tillgängliga på Sveriges Kommuner och Landstings hem-

sida www.skl.se/kvalitet. Här finns även ett sökverktyg för att hitta bland annat goda exem-

pel från olika kommuner.  
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3 Detaljerad genomgång i förhållande till 

Kommunkompassens åtta områden 

 

Område 1 Offentlighet och demokrati 

Rubriker Poäng 

 Strategi for demokratiutveckling och information  

 Information till medborgare 

 Dialog och medborgarmedverkan 

 Etik – motverkan av korruption 

49 

Allmänt 

En kommun är en politiskt styrd organisation och det är politikernas ansvar att ta till sig Gäl-

livarebornas åsikter kring vad kommunen skall göra under en mandatperiod. Det handlar då 

inte bara om att förvalta det valprogram som man har haft i anslutning till senaste kommu-

nalval, utan det handlar i mångt och mycket om att göra medborgarna delaktiga i de besluts-

processer som sker i kommunen. I detta sammanhang gäller då både att vara lyhörd och öp-

pen för diskussion innan beslut skall tas och om att sprida information om beslut som fattats. 

Det handlar i grund och botten om det demokratiska perspektivet som är grundläggande för 

den offentliga sektorn. Det kan göras på olika sätt.  

Dels kan politiken arbeta aktivt genom sitt partiarbete, dels kan man via kommunorganisat-

ionen arbeta med information och öppna upp för möjligheten att påverka de processer som 

sker i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Det är det senare perspektivet 

som utvärderas i detta kriterium. Partiarbetet som av många politiker lyfts fram som det vik-

tigaste demokratiska arbetet kan av förklarliga skäl inte utvärderas i Kommunkompassen, då 

detta ligger utanför kommunorganisationen. 

Strategi for demokratiutveckling och information 

Gällivare har medborgare som ett av fem strategier i sin styrmodell, balanserade styrning. 

Inom strategin finns en övergripande framgångsfaktor ”Engagerade, aktiva och nöjda med-

borgare”. Medborgarperspektivet följs upp och vidareutvecklas varje år i verksamhetsplane-

ringsprocessen. 

Kommunen har en kommunikationsplan som är knuten till Kommunplanen där det framgår 

hur kommunikationen med medborgarna ska ske. Planen revideras vartannat år. 

Information till medborgarna 

Alla årets sammanträden till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

finns presenterade på kommunens hemsida under sammanträdesschema.  

Fullmäktiges sammanträden annonseras i lokaltidningen och annonsbladet Kometen. An-

nonsbladet delas ut varje vecka till alla hushåll. Samtliga nämnders ärendelistor och sam-

manträdesprotokoll finns tillgängliga på kommunens hemsida under samlade ingångar. 

Handlingar är inte ihopkopplade till ärendena eller protokollen. Om medborgarna önskar ta 

del av handlingarna kan de rekvireras via respektive nämndsekreterare. Att koppla ihop be-

slutsunderlag till dagordningar och protokoll på webben, underlättar för medborgare att sätta 
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sig in i och följa ärenden till beslut. Att utveckla en sådan möjlighet för medborgarna skulle 

kunna vara ett förbättringsområde för Gällivare.  

Medborgarna har möjlighet att följa kommunfullmäktiges sammanträden via direkt-

sändningar i  Radio Gellivare.  

Beslut som tagits vid  sammanträden och anses särskilt viktiga för medborgarna att få känne-

dom om kommuniceras ut via annonstidningen Kometen och genom att lokaltidningarna 

bevakar ärenden och fattade beslut. För att ytterligare öka intresset hos medborgarna att ta 

del av politiska beslut kan sammandrag/populariserade versioner av beslut tas fram efter 

sammanträdena och kommuniceras till medborgarna. Ett annat sätt kan vara  att direktsända 

fullmäktigesammanträdena på webben. Många kommuner använder numera sig av webb-TV 

samt redigerar dem så att medborgarna i efterhand kan ta del av sammanträdena och även 

välja att se de ärenden de är intresserade av.  

Kommunen producerar en egen tidning, Kommunblad Gällivare, som sänds ut till alla hus-

håll 4 ggr/år. Tidningen finns även tillgänglig på webben, där  medborgarna kan ta del av 

samtliga nummer som producerats sedan 1970. Annonsplats i lokaltidningen köps även re-

gelbundet av kommunen.  

Information om resultat 

Att på ett enkelt sätt kunna få information om kvaliteten på den verksamhet som kommunen 

bedriver är viktig för medborgarna. Man vill även kunna jämföra resultaten som den egna 

kommunen och de olika verksamheterna presterar i förhållande till andra kommuner.  

Kommunen informerar budgeten och årets resultat till medborgarna via Kommunblad Gälli-

vare och annonsbladet Kometen. Årsredovisningen och delårsrapporterna finns också till-

gängliga för medborgarna på kommunens hemsida.  

På webbplatsen  presenteras även den senaste medborgarundersökningen och samtliga revis-

ionsrapporter från de senaste sex åren. Kommentarer och beslutade förbättringar till dessa 

saknas dock vilket kan ses som ett förbättringsområde. 

Att på ett enkelt och överskådligt sätt informera medborgarna om vad kommunen åstad-

kommer, uppnådda resultat över år med analyser är ett tydligt förbättringsområde för kom-

munen.  

Medborgardialog och deltagande 

Det finns inte någon generell plan för medborgardialog i Gällivare, dialogen sker när viktiga 

aktuella frågor uppstår. För att utveckla det till en kontinuerligt metod i styrningen skulle 

kommunen kunna utveckla principer för dialoger i kommunen  och göra en långsiktig plan 

gällande i vilka frågor medborgardialog ska ingå.  

 

I Gällivare kommun pågår en omfattande dialog med medborgarna. Det handlar om den 

samhällsomvandling som kommunen ska göra genom att nuvarande bebyggelse och verk-

samhet i Malmberget, flyttas från det kommande gruvområdet och byggs upp i Gällivare. 

1 700 personer, medborgare, representanter för små och stora företag och offentlig sektor har 

aktivt deltagit i framtagningen av en vision för Nya Gällivare som resulterat i  planer för 

boende, näringslivsutveckling, stadsbyggnad, vård, skola, omsorg och kultur. Kommunen 

har i dialogen om översiktsplanen använt sig av flera olika former för medborgardialoger,  

bl. a. workshops, trygghetsvandringar, särskilda riktade aktiviteter med ungdomar och fa-
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ceboooksidan ”16 000 km2”, där man fångat upp åsikter om översiktsplanen.  

En utställning med visionen och de planer som utarbetats finns uppställd Stadshuset. Lö-

pande information om Nya Gällivare delges via kommunens hemsida. 

I kommunen finns både ett aktivt ungdomsråd, som har tilldelats en egen budget och ett ung-

domsfullmäktige. Rådets och ungdomsfullmäktiges pågående arbete och resultat som upp-

nåtts kommunicerats inte på hemsidan, vilket skulle kunna vara av värde för medborgarna så 

att de kan sätta sig in i aktuella frågor och följa det arbete som pågår. 

Uppgifter om alla förtroendevalda finns lättillgängliga på kommunens webbplats, där finns 

också möjlighet att på ett enkelt sätt via ett kontaktformulär skicka e-post till enskilda förtro-

endevalda.  

Det finns möjlighet att lämna in skriftliga medborgarfrågor till kommunfullmäktige. Några 

nämnder använder sig också av frågestunder för allmänheten. Kommunen hade tidigare sy-

stem för  medborgarförslag, vilket har tagits bort då man upplevde att det inte användes ak-

tivt av medborgarna. Kommunen kan utveckla och marknadsföra former för initiativ-

/förslagssystem för invånarna.  

Motverka korruption 

I Gällivare finns sedan tre år  ”Riktlinjer för Gällivare kommun gällande mutor och bestick-

ning”. Någon särskild utbildning eller implementering av riktlinjerna har inte genomförts. 

För att säkerställa att de som hanterar inköp och upphandlingar har relevant kunskap om 

området och konsekvenser vid avvikelser, kan ledningen följa upp om kunskapen finns i 

organisationen alternativt genomföra utbildning till berörda om de beslutade riktlinjerna. 

Internkontrollplaner finns med systematisk uppföljning och redovisning.   

Gällivare kommun kan överväga att etablera väl synliga kanaler s. k Whistleblower (t.ex. 

telefonnummer, e-postadress) där medborgare eller medarbetare helt anonymt kan lämna 

uppgifter om upptäckta oegentligheter och förbereda rutiner för att hantera eventuella an-

mälningar. 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

- Strategier för medborgardialoger 

- Kommunikationsplan finns utarbetad  

- Sammanträdesdatum- kallelser och 

protokoll tillgängliga via nätet 

- Kontaktuppgifter till förtroendevalda 

- Radiosändningar av fullmäktige, nå-

bart även via hemsidan 

- Medborgarundersökningar genom-

förs regelbundet 

- Kommunblad ”Gällivare”, till hus-

håll och på webb  

- Omfattande dialoger och deltagande 

har genomförs gällande nya Gälli-

vare 

- Revisionsrapporter tillgängliga för 

medborgarna 

 

- Plan för medborgardialoger kan ut-

vecklas 

- Handlingar kan kopplas till kallelser 

och protokoll 

- Utveckla redovisning av resultat och 

jämförelser på hemsidan och gör dem 

lättlästa och jämförbara med andra 

kommuner, kommunernas verksam-

heter samt andra utförare 

- Initiativ-/förslagssystem för invånarna 

- Implementering av ”Riktlinjer för Gäl-

livare kommun gällande mutor och be-

stickning” 

-  Whistleblower – funktion för korrupt-

ion (intern och externt)  
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Område 2 Tillgänglighet och brukarorientering 

Rubriker Poäng 

 Strategi för brukarorientering 

 Tillgänglighet och bemötande 
 Information om service och tjänster 
 Valfrihet 
 Brukarundersökningar 
 Deklarationer och synpunkts-/klagomålshantering 

39 

Allmänt 

Med ”brukarorientering” avses att kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till sina 

brukare. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är vikta delar i ett sådant förhållningssätt. 

Att vara tydlig när det gäller information om vad brukarna kan förvänta sig i form av tjänster 

är ytterligare en viktig aspekt. Många gånger beror missnöje hos brukare på att man från 

verksamheten inte klargjort för brukarna vad kommunens tjänster skall innehålla. Förväntad 

kvalitet motsvarar då ibland inte levererad kvalitet vilket skapar missnöjda föräldrar, vårdta-

gare, klienter, m.m. Tydlig information om tjänster och möjlighet för brukarna att tycka till 

om de tjänster som utförs brukar leda till en större andel nöjda brukare. 

Strategi för brukarorientering 

I Gällivares kommunplan är  ett av de fem perspektiven, ”Intern effektivitet” med målet 

”Rätt service till rätt kostnad till medborgarna”. Att  utarbeta en strategi/plan för hur kom-

munens arbete med brukarorienteringen ska bedrivas är en förbättringsmöjlighet för kommu-

nen. 

Tillgänglighet och bemötande 

En värdegrund har arbetats fram. Vid framtagandet deltog både förtroendevalda och kom-

munens ledningsgrupp. Värdegrunden innehåller områdena Nyskapande, Mångfald och Ef-

fektivitet. Det pågår ett arbete i hela organisationen att implementera värdegrunden så att den 

omfattar både förtroendevalda, all personal och kommunens bolag.  

 

Det kan vara ett förbättringsområde att utifrån den framtagna värdegrunden även arbeta fram 

vad som ska känneteckna ett gott bemötande i Gällivare kommun och se till att alla anställda 

får ta del av det via en kommunövergripande bemötandeutbildning. Ledningen kan säkra att 

alla medarbetare får ta del av en bemötandeutbildning, samt att utbildning sker kontinuerligt 

så att den även omfattar personer som nyanställs över tid i organisationen. För att ytterligare 

understryka vikten av ett gott bemötande kan kommunen göra det synligt i lönekriterier, i 

kvalifikationskraven vid rekrytering i alla verksamheter och/ eller genom att pröva möjlig-

heten att inrätta en utmärkelse för gott bemötande. 

Information om service och tjänster 

Kommunen tillhandahåller information till brukarna idag via internet, annonser i tidningar, 

kommuntidningen och broschyrer där de olika verksamheterna beskrivs.  
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Gällivare är förvaltningsområde för flera minoritetsspråk vilket innebär att kommunen även 

producerar information på finska, samiska och meänkieli. För personer med specifika in-

formationsbehov är det idag bara möjligt att göra särskilda anpassningar av textstorleken på 

webben. Kommunen erbjuder inläsningsservice om behov finns. I kommunen pågår ett ar-

bete för att införa flera olika funktionshjälper. 

Någon mätning av informationsinnehåll, i skrifter och på webben som levereras och 

tillgängligheten på Gällivare kommun.se, utifrån ett medborgar-/brukarperspektiv görs inte i 

dag. Att ha en dialog eller mätning med medborgare och brukare gällande informations-

innehåll och tillgängligheten på webben kan vara ett utvecklingsområde för kommunen.  

Det finns en mängd olika blanketter för nedladdning på kommunens webbplats som brukarna 

själva kan fylla i och skriva ut. Digital insändning av dessa blanketter är inte möjlig.  

E-tjänster finns bl. a: 

- inom förskolans och skolans olika verksamheter 

- biblioteket där man kan registrera bok - och musiklån 

- registrering för feriejobb  

- rapportering av trasigt sopkärl  

- avläsning av vattenmätare.  

Blanketter och e-tjänster har samlats under särskilda ingångar på kommunens startsida vilket 

underlättar för medborgare och brukare att enkelt nå dem.  

Valfrihet  

Den största delen av kommunens service utförs inom kommunens egen verksamhet. I 

kommunen drivs, två förskolor, varav en är sameförskola, en grundskola år 6-9 och en 

sameskola, ett gymnasium, ett äldreboende och en statlig sameförskola och sameskola i 

Gällivare, av andra huvudmän.  

Det finns en viss möjlighet till valfrihet för brukarna. De kan välja mellan kommunernas 

förskolor, skolor, bostadsanpassning och äldreboenden och verksamhet som utförs av andra 

huvudmän. Informationen om möjligheterna är sparsam. Allt fler brukare vill idag på ett 

enkelt sätt kunna jämföra olika enheter i kommunen för att kunna göra sina egna val. 

Gällivare kommun möjliggör inte detta idag. Liksom för många andra kommuner är detta ett 

utvecklingsområde för kommunen. 

Kommunen anpassar vissa av sina tjänster utifrån brukarnas önskemål, det gäller bl.a.  fixar-

tjänster i hemmet och ersättning för skolskjuts som utförs av föräldrar. 

Inom renhållning, sotning och pensionärsservice finns möjlighet för brukarna att själva 

påverka sina kostnader för de tjänster som kommunen utför.  

Att ytterligare utveckla information om och möjlighet till valfrihet inom kommunen samt 

områden för brukarna till tjänstepåverkan  kan ses som möjliga utvecklingsområden  i 

Gällivare kommun. 

Brukarundersökningar 

Kommunen deltar vartannat år i SCBs Medborgarundersökning där  medborgarnas 

synpunkter om bemötande och tillgänglighet undersöks.  

För att få ytterligare underlag på hur brukarna bedömer kvaliteten på den verksamhet som de 

nyttjar och ge verksamheterna underlag på möjliga förbättringsområden för 
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kvalitetsutveckling är riktade brukarunder-sökningar ett användbart sätt. De flesta 

verksamheter genomför egna brukarundersökningar i enkätform med varierande intervall. 

Hur resultaten sammanställs och redovisas tillbaka till brukarna skiljer sig åt mellan 

förvaltningarna. Arbetet med brukarundersökningar skulle kunna utvecklas, framförallt med 

avseende på systematiken och lärande jämförelser inom hela organisationen och med andra 

kommuner.  

Systemför service-/kvalitetsdeklarationer och synpunkts- /klagomålshantering 

Sedan Kommunkompassutvärderingen genomfördes 2009 har kommunen utvecklat 

servicedeklarationer inom flera verksamheter. Kommunen avser att fortsätta arbetet med 

servicedeklarationer så att det framåt kommer att omfatta fler verksamheter.   

Vissa av förvaltningarna/ nämnderna använder sig idag av olika system för brukarna att föra 

fram synpunkter och klagomål på verksamheterna. Det kan göras i form av 

klagomålsblanketter, förslagslåda och felanmälan. En utveckling till ett gemensamt 

kommunövergripande system för att hantera synpunkter -/klagomålhantering och felanmälan 

där  alla synpunkter registreras och följs upp samt redovisas till kommunens brukare och 

medborgare är ett utvecklingsområde för kommunen.   

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

- Värdegrund utarbetad 

- Blanketter och e-tjänster lättillgängliga på 

kommunens startsida 

- Servicedeklarationer inom ett flertal områ-

den 

 

- Strategi/plan för kommunens arbete 

med brukarorienteringen 

- Kännetecken för gott bemötande, ut-

bilda, följ upp och gör det synligt  

- Följa upp informationsinnehåll och 

tillgängligheten på webben  

- Möjlighet för kund/brukare att på ett 

enkelt sätt göra jämförelser  

- Utveckling av  valfrihet och tjänste-

påverkan  

- Utveckla systematiken vid brukarun-

dersökningar 

- Kommunövergripande system för 

hantering av synpunkts-/ klagomåls-

hantering och felanmälan 
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Område 3 Politisk styrning och kontroll 

Rubriker Poäng 

 System för styrning och uppföljning 

 Politiska mål 

 Uppföljning och rapportering 

 Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän 

 Samspel och dialog 

65 

 

Allmänt 

I en kommun beställer politiken genomförandet av ett uppdrag av en utförarorganisation. Det 

kan vara de egna förvaltningarna eller en/flera externa utförare. Detta uppdrag ska spegla den 

politiska majoritetens vilja när det gäller att utveckla och fördela service till kommuninvå-

narna. Den modell som de flesta använder för att förtydliga detta uppdrag är någon form av 

målstyrningen. Hur denna modell är utformad i svenska kommuner varierar däremot i stor 

omfattning. För att samspelet mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen 

i kommunen skall fungera, krävs att roller och ansvar för de olika funktionerna har klar-

gjorts. Vid upphandling av tjänster från externa utförare bör denna spegla kommunens över-

gripande mål. 

System för styrning/uppföljning 

Gällivare kommun har sedan 2008 kommunövergripande använt sig av Balanserad styrning. 

Den balanserade styrning bygger på kommunens vision och verksamhetsidé. Fullmäktige, 

alla kommunens nämnder och bolag tar fram styrkort som utgår ifrån visionen ” Gällivare 

kommun är den mest expansiva och attraktiva orten i Norrland” och fem beslutade perspek-

tiv, Medborgarperspektiv, Tillväxt& utveckling, Intern effektivitetsperspektiv, Medarbetar 

och ekonomiperspektiv. Nivåerna i styrkortet beskrivs via vision, strategier, mål och fram-

gångsfaktorer. Systemet följs upp och utvecklas årligen av Balanserad styrningsnätverket 

(BAS).  

På uppdrag av kommunens revisorer genomfördes Komrev 2011, en utvärdering av den ba-

lanserade styrningen och styrkortens tillämpning i kommunkoncernen. 

Kommunen har antagit en ny värdegrund, ” Vi inom Gällivare kommun är stolta över att 

arbeta för kommunmedborgarnas bästa. För att utveckla vår humanistiskt baserade värde-

grund ska vi samverka. Vi gör medarbetare och samhällsmedborgare delaktiga”. Arbetet med 

att att introducera och implementera värdegrunden hos de anställda har påbörjats.  

För att få en snabbare och större genomslagskraft av den nya värdegrunden i kommunen, 

skulle värdegrunden kunna göras mer synlig för medarbetare och medborgarna.  

Tydliga politiska mål 

Ett medvetet arbete har genomförts för att  minska antalet mål i kommunplanen så att det ska 

bli hanterbart för organisationen. Vilket framgår vid intervjuerna att man lyckats med. Det 

har också bedrivits ett arbete med att utveckla den röda tråden i målarbetet från kommunplan 

till nämndernas verksamhetsplaner.  
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Kommunplan 2012-2014 innehåller effektmål som beskriver en önskad  utveckling. Full-

mäktiges och nämndernas styrkort har utvecklats sedan förra kommunkompassutvärderingen 

och kommunicerar till större del  än tidigare indikatorer för den måluppfyllelse man vill 

uppnå under perioden.  

Fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas styrkort skulle kunna offentliggöras så att 

resultatmålen, måtten och vad som ska mätas även blir kända för medborgare och brukare.  

Uppföljning och rapportering 

Måluppfyllelsen följs upp i del- och årsboksluten. Årsredovisningen innehåller en systema-

tisk genomgång av de uppnådda budget -och målresultaten.  

 

Alla nämnder och bolag redovisar i en gemensam mall utfallet av måluppfyllelsen, vilket 

görs på ett pedagogiskt sätt med ett färgsystem bestående av  gröna, gula och röda symboler 

tillsammans med mått och kommentarer. I årsredovisningen redovisas också nettokostnader 

för de senaste tre åren och verksamhetsmått och nyckeltal för de senaste fem åren vilket möj-

liggör jämförelser av utvecklingen under en längre period. Resultatet i boksluten ligger sedan 

till grund för gemensamma analyser och fortsatt målarbete.  

 

Redovisningarna innehåller inte jämförelser med andra jämförbara kommuner och riket. Att 

vidareutveckla redovisningarna så att de även innehåller dessa resultat kan vara ett möjligt 

utvecklingsområde för kommunen  

Kommunstyrelsen får information om verksamheten och budgetutfallet genom redovisningar 

från nämnderna och bolagen, där ordförande och förvaltningschef kommer till styrelsen och 

rapporterar enligt ett upprättat schema. Om resultatet visar på underskott upprättas en rapport 

som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas för att komma i balans.  

 

Rapporteringen av  ekonomi- och måluppfyllelse är välutvecklad i kommunen. 

Revisionsrapporter från de senaste sex åren finns tillgängliga på hemsidan. Vid utvärdering-

en  gavs några exempel från revisioner, där revisorernas arbete eller beställning av riktade 

granskningar har blivit utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete bl. a. styrkortsarbetet. 

Ansvarsfördelning och roller mellan politiker/tjänstemän 

Ledande tjänstemän har ett långtgående delegerat ansvar för ekonomi och personal. De har 

det fulla ansvaret att anställa personal samt att göra budgetmässiga omdispositioner och sätta 

löner inom tilldelade ramar.  

 

Vid intervjuerna signalerade både tjänstemän och förtroendevalda att de är  trygga i sina 

respektive ansvar, om något övertramp skulle ske löser man det genom dialog. Man upplever 

att åren med styrkortsarbetet har bidragit till ett rollförtydligande i organisationen. Förvalt-

ningschefer och nämndsordförandena har dessutom nyligen deltagit gemensamt i en utbild-

ning gällande de olika rollerna som man har i en kommunal organisation. Utbildningen upp-

levdes mycket värdefull och kommer att erbjudas till flera grupper. 

Samspel och dialog 

Vid en ny mandatperiod erbjuds alla förtroendevalda en gemensam utbildning gällande sitt  

uppdraget. De olika nämnderna genomför även utbildningar inom sitt ansvarsområde. Om 
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det tillkommer nya förtroendevalda under mandatperioden ansvarar partiet för att utbilda 

dem.  

Några direkta ”nöjdhetsundersökningar” till de politiska organen rörande tjänstemannaorga-

nisationens stöd till de förtroendevaldas roll och uppdrag har man inte använt sig av i kom-

munen. Att genomföra nöjdhetsundersökningar på samma sätt som man gör till medarbetarna 

samt skapa system för att utbilda nya förtroendevalda under mandatperioden skulle kunna 

vara  idéer till förbättringar inom området stöd för förtroendevalda. 

Det finns flera olika tillfällen till dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän under verk-

samhetsåret. Det sker både på övergripande nivå som vid nämndernas arbete i samband med 

analys, omvärldsorientering och framtagande av kommun- och verksamhetsplaner samt vid 

scenariodagar. 

För att de förtroendevalda ska få kunskap om kommunens serviceverksamheter har man valt 

lite olika angreppssätt i facknämnderna. Barn-utbildnings- och kulturnämnden genomför  

systematiskt besök i verksamheten och har liksom Service- och tekniknämnden valt att för-

lägga sina sammanträden på olika verksamhetsplatser. Socialnämnden och Miljö och bygg-

nämnden har utvecklat andra system för att ta till sig kunskaper inom sitt ansvarsområde.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

- En tydligt genomgående styr-

/uppföljningsmodell för ekonomi- och 

verksamhetsresultat finns etablerad i 

hela organisationen  

- Övergripande mål och resultatindikato-

rer avspeglas i kommunens egna bolag 

- Systematiken när det gäller revisionen 

- Tydlig delegering och rollfördelning 

politiker/tjänstemän 

- Goda möjligheter till dialog mellan poli-

tiker och tjänstemän 

 

- Resultat i bokslutet kan jämföras och 

redovisas med andra kommuner 

- Gör värdegrunden känd och fokusera 

på att få den implementerad i hela or-

ganisationen 

- Löpande politikerutbildning för nytill-

komna 

- Nöjdhetsundersökningar eller liknande 

till politikerna 

 

 

 

 

Område 4 Ledarskap, ansvar och delegation 

Rubriker Poäng 

 Strategi för ledarskap, ansvar och delegation 

 Enheternas ansvar 

 Tvärsektoriellt samarbete 

 Personligt ansvar och uppdrag för chefer 

 Kommunledningens kommunikation 

 Ledarutveckling 

34 

 

 



Sveriges Kommuner och Landsting 2012-11-21 15 (32)

 

Allmänt 

I svenska kommuner uppstår ibland en kraftmätning mellan på ena sidan de centrala funkt-

ionerna med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och på andra sidan facknämnderna.  

Detta återspeglas ofta även inom förvaltningsorganisationen där förvaltningsövergripande 

anslag kring ekonomi-, personal- och utvecklingssystem ställs mot förvaltningsspecifika 

system. Samma mönster återfinns inom respektive förvaltning när det gäller fördelning av 

frihet och ansvar mellan förvaltningsledning och de olika resultatenheterna. Det optimala är 

att hitta en fruktbar balans mellan central ledning och lokal frihet under ansvar. 

Strategi för ledarskap, ansvar och delegation 

Någon strategi som beskriver kommunens långsiktiga ledningsfilosofi har inte utarbetats. Att 

ta fram en sådan och arbeta in den i kommunplanen  kan vara ett utvecklingsområde för 

kommunen.  

 

Tydliga delegationsordningar finns beslutade inom respektive nämnd. För att stödja cheferna 

i deras arbete har en chefshandbok arbetats fram. Handboken finns tillgänglig på intranätet.   

Resultatenheternas ansvar 

Det råder stor frihet för cheferna i organisationen att omfördela resurser inom sina bud-

getramar och att genomföra organisatoriska förändringar.  

Vid inrättande och avveckling av tjänster sker en förankring med politiken inom respektive 

nämnd.  

Idag är det inte möjligt för enheterna att föra över underskott eller överskott mellan budgetår. 

Att öka enheternas frihet och ansvar att tillämpa resultathantering mellan åren är en utveckl-

ing som kan leda till en mer effektiv användning av resurser.  

Tvärsektoriellt samarbete 

Det pågår en mängd olika projektverksamhet i kommunen, både interna och externa. Struk-

turen för arbetet skiljer sig åt mellan de olika förvaltningarna. Kommunen skulle kunna 

vinna på att utveckla en gemensam hantering av projektarbeten som sker i organisationen. 

Ett stöd för detta kan vara att utveckla ett tydligt system kring arbetet med och sammanställ-

ning av projekt och tvärsektoriellt samarbete. En gemensam projektmall kan utvecklas som 

beskriver hur projektet ska bedrivas, resultat som ska uppnås, resurser som sätts in, tidsplan 

mm samt hur resultatet ska följas upp. En kommunövergripande sammanställning kan upp-

rättas där samtliga pågående och avslutade projekt finns registrerade. Det skulle möjliggöra 

för kommunen att få en överblick kring vilka projekt som pågår och resultat som uppnåtts i 

projekten och tvärsektoriellt samarbetet. 

Personligt ansvar och uppdrag för chefer 

Gällivare kommun använder sig inte av några skriftliga personsinriktade uppdragsbeskriv-

ningar eller avtal med sina chefer. Chefsuppdragen är generella med budget, -verksamhets - 

och personalansvar. Vid intervjuerna framhöll kommunledningen att cheferna även har ett 

övergripande ansvar att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och se till koncernens bästa.  

Ett utvecklingsområde kan vara att upprätta personliga mål/uppdragsbeskrivningar för chefer 

på alla nivåer som tydliggör vad som ska göras för att mål och förväntat resultat ska uppnås. 

Beskrivningen kan även innehålla vilka konsekvenser det får om inte avtalade resultat upp-

nås.  
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Det upplevda chefskapet utvärderas numera via frågor i medarbetarundersökningarna. Resul-

tatet från den senaste undersökningen har inte kunnat användas som en del av den årliga 

uppföljningen av chefskapet. Skälet är att  medarbetarundersökningarna som genomfördes 

för ett år sedan ännu inte har sammanställts och presenteras för cheferna. Ledningen kan 

tillse att resultatet sammanställs och presenteras. 

Kommunledningens kommunikation 

Kommunen har en uppbygg ledningskedja för att sprida information, diskutera mål, resultat, 

värderingar etc. Vid de gemensamma chefsträffarna som sker 2-3 ggr per år möter kommun-

chefen samtliga chefer på alla nivåer Cheferna i sin tur samlar kontinuerligt sin personal vid 

arbetsplatsmöten där information förs vidare ut i organisationen. Genom denna struktur 

skapas förutsättningar för en god dialog från högsta ledningen ner till enhetsnivå. 

Intervjuade chefer berättade att de i svåra situationer kan söka stöd och hjälp hos närmaste 

chef, personalavdelningen eller via Previa eller andra aktörer utifrån sina aktuella behov. Det 

finns dock inga tydliga rutiner framtagna om tillvägagagångssättet. Även om det finns 

många olika stöd- och valmöjligheter för cheferna att använda sig av när behov uppstår, kan 

det  ändå vara ett förbättringsområde att mer tydligt formalisera ledarnas möjligheter till 

stöd. 

Ledarutveckling 

Chefsträffarna som nämndes ovan tidigare, där alla chefer möts används även som ett chefs-

/ledarskapsforum för diskussion av ledarskap, chefsfrågor och chefsutmaningar.  

Kommunen genomför därutöver vissa årligen grundutbildningar för chefer bl.a. kring ar-

betsmiljöfrågor, medarbetarsamtal samt nya kommunövergripande styrdokument.  

Det finns idag inte något enhetligt ledarutvecklingsprogram. Via de kompetensutvecklingspla-

ner som numera  tas fram årligen för samtliga chefer har kommunen en fantastisk möjlighet 

att sammanställa de individuella kompetensbehoven tillsammans med de kommunövergri-

pande utbildningsbehoven och utarbeta en långsiktig ledarkompetensplan för kommunens 

ledare.  

För att säkra upp kommande behov av ledare i kommunen skulle Gällivare kommun till-

sammans med andra kommuner i länet  kunna genomföra ett utbildningsprogram för att iden-

tifiera och utveckla ledarämnen inom den egna organisationen. 
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Styrkor Förbättringsmöjligheter 

- Chefshandbok finns utformad  till stöd 

för chefer  

- Cheferna kan omfördela resurser inom 

sina budgetramar och genomföra orga-

nisatoriska förändringar 

- Det upplevda chefskapet utvärderas via 

frågor i medarbetarundersökningen 

- Uppbygg ledningskedja för att sprida 

information, diskutera mål, resultat, 

värderingar 

- Stöd finns att tillgå för ledare i svåra 

situationer 

- Strategi som beskriver kommunens lång-

siktiga ledningsfilosofi 

- Under- och överskott mellan budgetår 

- Gemensam hantering och sammanställ-

ning av projekt såväl förvaltningsspeci-

fika som tvärsektoriellt 

- Personliga mål/uppdrags-beskrivningar 

för chefer 

- Sammanställ och presentera resultatet 

från det upplevda chefsskapet  

- Synliggör ledarnas möjligheter till stöd i 

svåra situationer 

- Långsiktig plan för chefsutveckling 

- Utbildningsprogram för att identifiera och 

utveckla ledarämnen inom den egna or-

ganisationen 

 

Område 5 Resultat och effektivitet 

Rubriker Poäng 

 Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling 

 Kostnader och resultat i budgetprocessen 

 Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll  

 Kommunikation kring resurser och resultat 

 Jämförelser 

 Extern samverkan 

66 

Allmänt 

Området kontroll och rapportering avser framförallt det arbete som sker inom förvaltnings-

organisationen avseende uppföljning av verksamhet. Det gäller då inte bara den ekonomiska 

uppföljningen, utan även verksamhetsuppföljning avseende volym, kvalitet, m.m. Man kan 

våga sig på att säga att just uppgiften att koppla ihop ekonomistyrning med verksamhetsstyr-

ning och därmed också uppföljning av detsamma, är den stora utmaning som svenska kom-

muner står inför. Det handlar i grunden om att kunna mäta resultat och effektivitet. Vad får 

jag för tjänst och vilken kvalitet innehåller denna tjänst i relation till vad den kostar?  

Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling 

Gällivare kommun har sedan 2008 använt sig av Balanserat Styrkort för resultatstyrning. 

Kommunen har systematiskt arbetat med förbättring-  och kvalitetsarbete av styrningen samt 

effektivitetsutveckling. Det finns en etablerad fastställd uppföljningsstandard som omfattar 

samtliga nämnder och bolag. Bedömning av måluppfyllelse görs löpande under året och fast-

ställs i bokslutet.  
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Kostnader och resultat i budgetprocessen 

Kommunen har principer för både ekonomi- och resultatstyrning. Styrmodellen är utvecklad 

för att kunna bidra till effektivitetsutveckling. Ett av perspektivområdena i kommunplanen är 

”Intern effektivitetsperspektiv” med strategin ”Kvalitetssäkra utan realkostnadsökning” med 

målsättningen, Rätt service till rätt kostnad till medborgarna. Vi bedriver en kostnadseffektiv 

verksamhet.” Flertalet mål som nämnderna satt upp är uppföljningsbara. Nämnderna presen-

terar kostnader, verksamhetsmått och nyckeltal från de senaste två åren tillsammans med 

uppnått årsresultat i bokslutet. Resultaten analyseras och bedöms mot uppställda mål. I bud-

get- och bokslutdokumenten redovisas inte jämförelser av resultaten med andra kommuner. 

Detta har tidigare nämnts i rapporen som ett utvecklingsområde för kommunen. 

Kommunen arbetar  inte med att mäta uppnådd kvalitet  i förhållande till insatta resurser. Ett 

tydligare sådant samband är ett förbättringsområde. 

Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll 

För att möjliggöra för förtroendevalda att regelbundet följa verksamheternas resultat finns 

mallar för månads- och delårsrapporter framtagna. Uppföljningen på förvaltningsnivå och 

enhetsnivå sker systematiskt. En förvaltningsrapport upprättas månadsvis till respektive 

nämnd. I första hand fokuseras de månadsvisa uppföljningarna på ekonomin. Vid avvikelser 

på enhet ska skriftliga redogörelser med analyser och kommentarer lämnas till nämnden. 

Många kommuner använder idag verktyg för att följa upp olika processer och effektivisera 

dem. Vid utvärderingsintervjuerna framkom inga pågående gemensamma processer för 

kommunen. Det kan vara ett förbättringsområde för Gällivare att införa eller utveckla ge-

mensamma effektivitetsprocesser för kommunen. 

Kommunikation kring resurser och resultat 

För att på ett enkelt och lättillgängligt sätt följa resurser och resultat både på enhetsnivå och 

på central nivå är det viktigt med bra rapporteringssystem. Idag använder sig enheter och 

förvaltningar  av att ta fram månadsrapporter ur ekonomi- och lönesystem.  

Politiken känner sig trygga med rapportering som de får via tjänstemännen. Allt fler kom-

muner använder sig av systemstöd för rapportering, uppföljning av resultat och analys av 

mål/mått och projektuppföljning. Gällivare kommun skulle kunna införa ett systemstöd till 

cheferna så de regelbundet och  lättillgänglig själva kan söka ut viktig information om sina 

verksamheter. 

För att säkerställa, att information om resultat och resurser sprids och diskuteras löpande 

under året har det beslutats i kommunen att det ska vara en av de stående punkterna på ar-

betsplatsmöten. Även i förvaltningarnas och kommunens ledningsgrupper är kommunikation 

kring resurser och resultat en stående punkt på dagordningen.  

Jämförelser 

Jämförelser kan vara till hjälp när man ska bedöma resultatnivåer och för att hitta förbätt-

ringsområden och förebilder. Gällivare  medverkar i flera olika nätverk tillsammans med 

sina grannkommuner. Jämförelser görs även med resultat från andra kommuner. När man 

funnit att någon annan kommun levererat goda resultat är uppdraget för förvaltningarna att 

kontakta dem för att ta del av vad de gjort.   
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Det förekommer även vissa resultatjämförelser mellan enheterna inom kommunen samt jäm-

förelser mellan olika förvaltningar bl. a.  när det gäller resultatet från den tillgänglighetsun-

dersökning som kommunen genomför. Interna jämförelser av resultat skulle kunna göras i 

högre omfattning och än mer systematiskt mellan enheter, i fler förvaltningar och mellan 

andra kommuner. 

Extern samverkan 

Samverkan med andra kommuner och externa organisationer för att dela på kostnader och 

effektivisera verksamheten sker i flera olika samverkansformer i varierande omfattning bl. a 

inom högskoleutbildning ( Lapplands kommunalförbund)  gymnasieorganisationen   (Lapp-

lands gymnasium), kostproduktion ( Matlaget AB), Företagsbolaget,  Expandium, Visit Gel-

livare Lapland, upphandling lokalvård och kulturutbud. 

Kommunen har även en del exempel på samverkan med frivilligorganisationer bl. a med 

olika föreningar, studieförbund, kyrkan inom äldreomsorg, för att genomföra mässor och 

teknikens hus Future Ice.  Att finna ytterligare former för samarbete och involvera civilsam-

hället än mer, kommer att vara en stor utmaning framåt för att klara kommuners nuvarande 

åtaganden. Behovet kommer säkerligen även att omfatta Gällivare kommun. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

- Strategi för resultatstyrning och effek-

tivitetsutveckling 

- Etablerad uppföljningsstandard som 

omfattar samtliga nämnder och bolag. 

- Gemensamma mallar för månads- och 

delårsrapporter finns framtagna för 

hela organisationen 

- Systematisk uppföljningen av resultat 

på förvaltningsnivå och enhetsnivå  

- Uppföljning av resultat och resurser, 

beslutad stående punkt på APT 

- Samverkan med andra kommuner och 

externa organisationer 

- Jämförelser med andra kommuner i 

budget- och bokslutdokumenten  

- Mätning  av uppnådd kvalitet  i för-

hållande till insatta resurser 

- Gemensamma processer för effekti-

visering i kommunen kan utvecklas 

- Systemstöd för rapportering, upp-

följning av resultat och analys av 

mål/mått och projektuppföljning 

 

 

 

 

 

Område 6 Kommunen som arbetsgivare personalpolitik 

Rubriker Poäng 

 Personalstrategi 

 Rekrytering 

 Kompetens- och medarbetarutveckling 

 Individuell lönesättning 

 Arbetsmiljöarbete 

 Mångfald 

55 
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Allmänt 

I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de 

olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Svenska kommuner står inför stora 

nyrekryteringsbehov på grund av bl.a. omfattande pensionsavgångar. Eftersom den offentliga 

sektorn har problem med att konkurrera om attraktiva yrkesgrupper med löner, måste man 

skapa arbetsplatser som dels attraherar ny personal, dels stimulerar befintlig personal att 

stanna och utvecklas. 

Personalstrategi 

Kommunplanens styrkort har perspektivet ”Medarbetare” med målet: ”Nöjda och motiverade 

medarbetare”.  I kommunfullmäktiges styrkort som finns med i kommunplanen är fram-

gångsfaktorerna, konkurrenskraftig personalpolitik, gemensam värdegrund och långsiktig 

personalplanering.  

I Gällivare finns en beslutad tidsplan för det årliga arbetet  med kompetensförsörjning som 

utgår ifrån den för perioden 2012-2015 beslutade  ”Riktlinjerna för kompetens och personal-

försörjning”.  

Rekrytering 

 

Gällivare kommun står inför en stor strukturomvandling, vilket kommer att resultera i ett 

stort behov av olika nya kompetenser både inom kommunen och bland de företag som till-

sammans med kommunen ska bygga upp det Nya Gällivare. Arbetslösheten i kommunen är 

idag låg, det innebär att kommunen har en stor utmaning framför sig när det gäller rekryte-

ring av nya medarbetare till kommunen.  

 

Kommunen satsar på friskvård för sina anställda. Alla medarbetare erbjuds en trivselpeng på 

300 kr/ år. Till stöd för det hälsofrämjande arbetet har kommunen utbildat 100 hälsoinspira-

törer. Hälsoinspiratörerna finns ute i verksamheterna med uppdraget att motivera, inspirera 

och ge stöd och verktyg till arbetskamraterna så att de kan främja sin hälsa. Möjlighet finns 

för anställda, om arbetet tillåter, att använda sig av en friskvårdstimme per vecka under ar-

betstid. Medarbetarna erbjuds kostnadsfria bad i kommunens tre simhallar och via avtal fri 

styrketräning.  

 

För att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsplats görs inslag tillsammans med 

företag på olika mässor, vid den årliga hemvändardagen som sker på  juldagen och i skolor. 

Det har även produceras en film som marknadsför Gällivare som en turistkommun och en 

kommun att leva och bo i.  

 

Kompetens- och medarbetarutveckling 

 

Behoven av kompetensutveckling inventeras huvudsakligen via medarbetarsamtalen och via 

tillkommande myndighetskrav. Ansvaret för det löpande kompetensutveckling av medarbe-

tarna ligger i storts sett helt på förvaltningsnivå. Uppföljning och analyser varierar mellan de 

olika förvaltningarna. Personalenheten inriktar sitt arbete på framtida kompetensbehov.  

 

Det finns inte något enhetligt system för budgetering och rapportering av resurser avsatta för 
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kompetensutveckling. Det är upp till förvaltningarna att själva ha kontroll på det. För att 

vidareutbilda befintlig personal och möta upp kommande rekryteringsbehov kan ett förbätt-

ringsområde vara att mer systematiskt kartlägga och genomföra de kommungemensamma 

behoven av kompetensutveckling. 

Systematiken kring RUS, resultat och utvecklingssamtal fungerar väl. Det finns en gemen-

sam modell för hur samtalet ska gå till. Mallar finns framtagna som innehåller kriterier och 

värderingsnivåer där den anställde och närmaste chefen fyller i sina värderingar. Det ingår 

även förberedande frågor inför samtalet, gällande nuläge och framtid  samt återkoppling till 

ledarskapet. Samtalet resulterar i en skriftlig utvecklingsplan för den anställde, som signeras 

både av medarbetaren och chefen. 

 

Gällivares modell för utvecklingssamtal kan tjäna som ett gott exempel för andra kommuner. 

Individuell lönesättning 

Kommunen har tagit fram kommunövergripande lönekriterier. De kommunövergripande 

lönekriterierna är väl kända i organisationen.  

Lönesamtal genomförs regelbundet med alla medarbetare som en del i den individuella löne-

sättningen. Uppföljning har gjorts hur personalen upplevde kvaliteten på samtalet, svaren 

visade på att upplevelsen varierar. Utmärkande var arbetsplatser med många anställda per 

chef eller där chefen hade slutat i samband med att lönesamtal skulle genomföras. Medarbe-

tarna har i vissa fall signalerat att de vid chefsbyten upplevt det  mer som en generell än en 

individuell lönesättning.  

Ledningen kan säkerställa att den individuella lönesättningen utvecklas utifrån den målsätt-

ning som kommunen byggt upp runt kriterier, lönesättning och spridning.  

Arbetsmiljöarbete 

Gällivare kommun genomför medarbetarundersökningar vartannat år. Svarsfrekvensen upp-

levs låg. Det är möjligt för personalen att svara antingen via webb eller i pappersformulär. 

Syftet  med undersökningen är att följa upp de politiska målen inom personalområdet, hur 

medarbetarna upplever sin arbetssituation samt att följa upp förändringar som skett sedan 

förra medarbetarundersökningen.  

Åtgärdsplaner/ handlingsplaner utifrån resultaten som framkommit, arbetas fram i samverkan 

för verksamheterna ute i organisationen. Det åligger respektive förvaltning att arbeta med de 

områden som fått sämre utfall i undersökningen. Resultatet lyft även upp på central nivå. Där 

följs det upp i vilken omfattning det som beslutas i åtgärds/handlingsplanernas blir genom-

fört. Miljö & Hälsa har även använt sig av nätverksbyggande som en metod för att bedöma 

och skapa förändringar i arbetsmiljön.  

Mångfald 

Policydokument/handlingsplaner finns för detta område som följs upp genom frågor i med-

arbetarundersökningen En inriktning finns hos ledningen och det görs olika anslag kring 

arbete med jämställdhet, ökad mångfald avseende etnicitet, m.m. men inga klara målsätt-

ningar har utarbetats. Mycket av arbetet är delegerat till förvaltningsnivån.  

En ökad systematik kring mångfaldsarbetet där en tydlig resultatuppföljning och resultatana-

lys ingår kan vara ett förbättringsområde. 
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Styrkor Förbättringsmöjligheter 

- Personalpolitiska mål i kommunplanen  

- Beslutad tidsplan för det årliga arbetet  

med kompetensförsörjning  

- Beslutade  ”Riktlinjerna för kompe-

tens och personalförsörjning”.  

- Många olika beslutade friskvårdsinsat-

ser  

- Gemensamma rutiner och mallar fram-

tagna för resultat och utvecklingssam-

tal 

- Kommunövergripande lönekriterier 

- Systematiska medarbetarundersök-

ningar 

- Systematiskt kartlägga och genomföra 

kommunens gemensamma behov av 

kompetensutveckling  

- Ledningen kan säkerställa den indivi-

duella lönesättningen  

- Former och arbete för att öka svarsfre-

kvensen vid medarbetarundersökning-

en 

- Systematiskt  mångfaldsarbetet  

 

 

 

Område 7 Verksamhetsutveckling 

Rubriker Poäng 

 Strategiskt kvalitetsarbete 

 Verktyg för kvalitets-/verksamhetsutveckling 

 Lärande genom omvärldsspaning och samverkan 

 Kreativitet och innovationer 

 IT-stöd 

 

51 

 

Allmänt 

Inom näringslivet har det sedan mitten av 1900-talet funnits ett otal olika system för att bed-

riva kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete är i de flesta fall synonymt med att på ett strukturerat sätt 

arbeta för att skapa kontinuerliga förbättringar i en verksamhet. TQM, EFQM, ISO, SIQ, BS, 

LEAN är alla standards eller system för detta kontinuerliga förbättringsarbete. I den kommu-

nala världen har oftast kvalitetsarbete förekommit som enskilda öar knutna till vissa verk-

samheter. Ett identifierbar mönster under senare år är att flera kommuner börjar ta fram 

övergripande system för att effektivisera och förbättra sin verksamhet. Dessa system är då 

oftast egenutvecklade modeller för förbättringsarbete som ibland innehåller delar av de sy-

stem som nämns ovan. En framgångsfaktor för ett fungerande kvalitetsarbete är att det sy-

stem som används, tydligt länkar till kommunens styr- och uppföljningssystem. 

Strategiskt kvalitetsarbete 

I kommunplanen finns även strategin, kvalitetssäkra service utan realkostnadsökningar. För-

valtningschefsgruppen antog 2012  en övergripande plan för kommunens arbete med service-

/ kvalitetsutveckling och förnyelsearbete, ”Strategiskt styrdokument för kvalitetsarbete i 

Gällivare kommun.” Det har beslutats att styrdokumentet ska följas upp årligen av kommu-

nen kvalitetsnätverk BAS. 
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Kommunen håller på att ta fram en övergripande plan/ strategi för sitt arbete med IKT.  

Metoder och verktyg för kvalitets-/verksamhetsutveckling 

Servicegarantier, felanmälan, brukar- och medborgarundersökningar, jämförelser av kvali-

tetsmått och BAS-nätverket är Gällivares gemensamma metoder för kvalitets- och verksam-

hetsutveckling. Den centrala kvalitetsgruppen med kvalitetsutvecklare från respektive för-

valtning, har ett tydligt uppdrag i den övergripande planen för kommunens service-/ kvali-

tetsutveckling och förnyelsearbete att samordna kommunens kvalitetsarbete och vara motorn 

för kommunens styrning av processerna.  

Ett stöd i kvalitetsarbetet är att regelbundet genomföra externa kvalitetsbedömningar, vilket 

kommunen bl.a. låtit sig göra genom att för tredje gången låta sig utvärderas via  Kommun-

kompassen och granskningar av PWC gällande balanserad styrning och styrkortens tillämp-

ning samt personalförsörjningen.   

Lärande och utveckling genom omvärldsspaning och samverkan 

Att spana på omvärlden är ett sätt att skaffa sig ny kunskap och fånga upp intressanta idéer. I 

Gällivare genomför förtroendevalda och ledande tjänstemän årligen gemensamt en scenario-

dag med omvärldsanalys för att arbeta fram nuläges- och framtidsbilder. Inom kommunens 

förvaltningar och verksamheter genomförs också olika omvärldsspaningar utifrån sina verk-

samhetshorisonter.  

Via Kommunförbundet Norrbotten, deltar kommunen i flera utvecklande nätverk med andra 

kommuner i regionen inom i stort sett alla verksamheter. Detta för in mycket ny kunskap till 

organisationen. Att även jämföra resultaten internt kan vara en viktig del i kommunens verk-

samhetsutveckling. Kommunen kan överväga hur detta skulle kunna utvecklas och systema-

tiseras. 

Viss samverkan sker med utbildningsinstitutioner och företag kring examensjobb, praktik 

och projektarbeten för att utveckla kommunens tjänster.  

 

Kommunen deltar i forskning och utvecklingsprojekt för utveckling av hållbart och klimat-

smart industriellt trähusbyggande samt teknik och produkter för exportmarknaden. 

Kreativitet och innovationer 

I en organisation finns det ofta kreativa och innovationsrika medarbetare. Detta är en viktig 

potential för kommuner att tillvarata och stimulera. Innovationer sprids idag sporadiskt via 

nätverk inom den egna organisation, arbetsplatsträffar och kommuntidningen.  

Kommunen utser årligen ”Årets verksamhet”. Till den har alla kommunanställda möjlighet 

att nominera ett arbetslag eller en arbetsplats för det utvecklingsarbete som bedrivs. Kom-

munen har utöver ”Årets verksamhet” inget övergripande system för att stimulera, stödja, 

belöna och sprida innovationer och den kreativitet som kan fångas upp bland medarbetarna.  

Att utveckla en systematisering för att ta ett samlat grepp kring kreativitet, innovationer och 

utarbeta system för att visa upp och belöna medarbetares goda idéer är ett utvecklingsområde 

i Gällivare.  

För att utveckla verksamheter och stärka kommunens självbild kan Gällivare aktivt söka 

externa utmärkelser och priser. Kommunen har utan aktivt engagemang tilldelats en del ut-

märkelser bl. a. Årets företagarkommun 2011 och Bästa dricksvattnet. 
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IT-stöd 

Intranätet är kommunens huvudsakliga informationskälla för intern information. I princip 

alla medarbetare i kommunen har tillgång till intranätet. Gällivare har en ganska traditionell 

lösning när det gäller interna IT-system med ekonomi- och lönesystem kompletterat med 

olika verksamhetssystem. Detta skulle kunna utvecklas ytterligare med en kompatibel lös-

ning som sammanlänkar olika system som kan kommunicera med varandra. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

- Strategi i kommunplanen om att 

kvalitetssäkra service utan realkost-

nadsökningar  

- Övergripande plan och kvalitetsut-

vecklare för kommunens arbete med 

service-/ kvalitetsutveckling och för-

nyelsearbete  

- Belöning Årets verksamhet 

- Genomför externa kvalitetsbedöm-

ningar  

- Deltagande i lärande nätverk 

- Medarbetare har tillgång till datorer 

och intranätet 

- Utveckla system och systematik för att 

stödja, belöna, och sprida kreativitet 

- Forskning och samverkan med uni-

versitet/högskola för att utveckla 

kommunens tjänster kan ökas 

- Aktivt söka externa utmärkelser och 

priser 

- Kompatibel lösning som samman-

länkar olika datasystem, s k Busi-

ness Intelligence, (BI) 

 

 

Område 8 Kommunen som samhällsbyggare 

Rubriker Poäng 

 Strategier för samhällsbyggande 

 Samarbete med civilsamhället 

 Samarbete med kulturlivet 

 Stöd till näringslivet 

 Internationella kontakter 

 Hållbar utveckling  

 

65 

 

Allmänt 

I kommunens roll som samhällsbyggare är samarbetet med lokalsamhället i form av för-

enings-, kultur- och näringsliv en viktig uppgift. Likaså att upprätthålla samverkan på reg-

ional, nationell och internationell nivå. Kommunen har en viktig roll att fungera som kataly-

sator för att olika verksamheter i den geografiska kommunen skall fungera tillsammans för 

att skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.  
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Strategier för samhällsbyggande 

Kommunen har utvecklat strategier/ planer för: 

- Samverkan med och stöd till kulturlivet 

- Näringslivsstrategi 

- Miljöplan ( från 2008 som är under omarbetning) 

Samtliga dessa strategier/planer är förankrade och det sker en systematisk uppföljning. 

Visionen för Nya Gällivare har arbetats fram i bred samverkan tillsammans med näringsliv, 

organisationer och medborgare. Några särskilda planer/strategier för samverkan med frivil-

ligkrafter i kommunen för att utveckla lokalsamhället och för kommunens internationella 

utbyte och arbete finns inte framtagna. Kommunen skulle kunna utveckla planer/strategier 

även inom dessa två samhällsbyggande områden. 

Samarbete med civilsamhället  

Kommunen har idag inte etablerat något särskilt gemensamt mötesforum för aktörer inom 

civilsamhället. Möten sker på olika sätt med olika verksamheter.  

Stöd ges och medel ska avsättas i driftbudgeten till både organiserade och oorganiserade 

personer och grupper som aktivt vill bidra till utvecklingen av lokalsamhället.  

Kommunen ger ibland konkreta uppdrag till frivilliga organisationer för att stimulera deras 

verksamhet bl. a när det gäller skötsel av vägar, skidspår och grönområden. Vid genomfö-

randet av World Cup, stöttas till stor del arrangemanget av frivillighetsorganisationerna del-

tagande.  

Det pågår ett långsiktigt och målmedvetet varumärkesbyggande för att marknadsföra Gälli-

vare ( In Gällivare). I det arbetet samverkar kommunen med flera olika företag.  För att locka 

arbetskraft, boende och företag till kommunen, bedriver kommunen olika projekt med aktö-

rer i lokalsamhället. 

Samverkan med kulturlivet 

Det finns inget formellt ”Kulturråd” i kommunen, men sker ändå omfattande samverkan med 

de olika föreningar och råd som finns i kommunen. En utveckling av detta till ett samarbete i 

fastare form kan vara ett förbättringsområde. 

Kommunen stödjer kulturlivet på olika sätt genom bidrag, tillhandahållande av lokaler och 

utdelande av flera årliga stipendier i kategorierna, Kulturs,  Kultur unga och Eldsjälar. 

I Kulturskolan erbjuds barn och ungdomar i kommunen frivillig undervisning i musik, dans, 

drama, drill musik/instrument och sångkörer. Samarbete sker också med skolan kring olika 

projekt för att förstärka ett kreativt och lustfyllt lärande i skolan. 

Kommunen arrangerar många  återkommande etablerade kulturarrangemang, som inte bara 

engagerar kommunens invånare utan även lockar turister till kommunen. För att ytterligare 

bredda kulturutbudet sker viss samverkan med landstinget. Samtliga evenemang finns be-

skrivna på kommunens hemsida tillsammans med en årskalender.  

 

Gällivare kommuns arbete med kulturarrangemang är ett gott exempel för andra kommuner.  

http://www.gellivarelapland.se/sv/Evenemang1/
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Stöd till näringslivet 

Kommunens utvecklingsenhet har det strategiska och övergripande ansvaret för kommunens 

operativa insatser för näringslivsutvecklingen i Gällivare. Utvecklingsenhetens uppdrag fast-

ställs i en årlig handlingsplan.  

Ett aktivt samarbete sker med näringslivet för att stödja befintliga företag och locka nya eta-

bleringar till kommunen. Stödet till näringslivet är väl utvecklat i kommunen. Det sker re-

gelbundna träffar mellan branschråden och förtroendevalda. Kommunen anordnar regelbun-

det olika mötesforum i form av frukostträffar,  After Work och olika temadagar.  Nyhetsbrev 

skickas ut digitalt och det är också möjligt att ladda ner nyheter och kalendern via en App till 

telefonen. Man använder sig också av Webbsändningar från olika arrangemang som genom-

förts.   

 

Gällivare har många goda exempel av att använda  nya kommunikationsmöjligheter för att 

nå ut med näringslivsutvecklingen till företag, medborgare och för marknadsföring i övriga 

landet.  

 

Nyföretagare får stöd och rådgivning vid etablering av  Entreprenör Centrum  och ALMI. 

Kommunen har under de senaste åren genomfört egna näringslivsundersökningar. För att 

möjliggöra jämförelser med andra kommuner i landet är vissa frågor hämtade från Svenskt 

Näringsliv undersökning. 

Ett område som skulle kunna stärkas är samverkan inom utbildning kring bl.a. praktikplatser 

och studiebesök för grundskoleelever. 

Internationella kontakter 

Det finns  ingen strategi  eller framgångsfaktor i Kommunplanen som direkt knyter till inter-

nationalisering. Kommunen har fyra vänorter, Barga i Italien, Tysfjord i Norge, Kittilä i Fin-

land och Kirovsk i Ryssland, med vilka det sker ett sporadiskt sammarbete. 

Kommunen medverkar i några internationella projekt som får stöd av EU. Ett exempel är 

skidprojekt som drivs med Norge. Inom skolan pågår ett antal olika erfarenhetsutbytespro-

jekt. Kommunen har tidigare deltagit i ett internationellt projekt gällande rekrytering med 

Holland som inte finansieras av EU. 

Gällivare skulle i högre grad kunna utveckla sitt samarbete med andra länder i projektform 

eller i nätverk. Det handlar då framförallt om, olika samarbeten för att  stärka kommunen 

direkt eller indirekt ge medborgare/brukare bättre livsbetingelser samt för att marknadsföra 

kommunen internationellt både för arbetskraftsinvandring och utifrån turismintresse. 

Hållbar utveckling 

I kommunens strategi Attraktiva Gällivare, ingår målet ekologiskt och ekonomiskt hållbart 

Gällivare kommun. I kommunens miljöplan har det övergripande målet brutits ner i fyra 

olika målområden, Klimat och luft, Den bebyggda miljön, Levande vatten och Natur och 

mångfald. Åtgärderna följs regelbundet upp via verksamheternas handlingsplaner.  

För att minska utsläpp av växthusgaser, kemikalier eller andra miljöbelastande ämnen i 

kommunen har värmeverket byggts om och en vindkraftspark byggts upp mellan Gällivare 

och Kiruna.  
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Kommunen arbetar målmedvetet för att minska sin klimatpåverkan. Det sker bl. a genom att 

man infört papperslösa sammanträden, videokonferenser och webbutbildningar. För att 

stödja det arbetet finns idag ca 35 olika både studios och kameror på olika platser i kommu-

nen. Vid de nybyggnationer som ska göras i samhället är målsättningen att lokaler ska 

samutnyttjas och att höga energimål ska sättas för byggnaderna. 

Kommunen har flera olika angreppssätt för att föra ut information och utbildning till med-

borgare, föreningar och företag i beteenden om hur de kan minska sitt energianvändande och 

sina utsläpp bl. a. via utbildning för elever år 4-6, gratis energi- och klimatrådgivning, miljö-

kalender som delas ut till hushållen och den särskilda hemsidan där Lapplands kommunför-

bund ger energirådgivning.  

Gällivare är god  förebild när det gäller information och aktiviteter riktade till medborgare 

och sitt angreppssätt kring miljöarbete. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

- Strategier kring flera områden inom 

samhällsbyggande 

- Många former av kontakter och 

stöd till näringslivet 

- Kommunen arrangerar många  

återkommande etablerade kulturar-

rangemang 

- Kommunen arbetar aktivt med 

andra aktörer i lokalsamhället kring 

varumärkesbyggande och för att 

locka till sig arbetskraft, boende 

och företag  

- Miljöplan  

- Systematiskt miljöarbete 

 

- Utveckla en strategi som beskri-

ver kommunens samverkan med 

frivilligkrafter för att utveckla lo-

kalsamhället  

- Etablera någon form av gemen-

samt mötesforum för aktörer inom 

civilsamhället  

- Kulturråd eller liknande kan ut-

vecklas  

- Plan/ strategi kan utformas för 

kommunens arbetet med internat-

ionellt utbyte och arbete 

- Deltagande i internationella pro-

jekt (EU eller annat.) 
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4. Översikt av poängfördelning 

Nedanstående tabeller visar Gällivare kommuns resultat fördelat på delfrågor inom respek-

tive område.  

 

1.  Offentlighet och demokrati Uppnått Max Procent 

1.1 Finns en plan/strategi for demokratiutveckling och in-

formation? 
11 15 75% 

1.2 Hur informeras medborgarna? 7 20 35% 

1.3 Hur informeras medborgarna om resultat 5 25 22% 

1.4 Hur främjas medborgardialog och deltagande 20 30 68% 

1.5 Etik - hur hantera korruption? 5 10 49% 

  49 100 49% 

 

 

2.  Tillgänglighet och brukarorientering Uppnått Max Procent 

2.1 Finns det en kommunövergripande strategi för brukar-

orientering 
8 15 50% 

2.2 Hur arbetar kommunen med tillgänglighet och bemö-

tande? 
7 25 28% 

2.3 Hur Informerar kommunen om service och tjänster? 5 15 34% 

2.4 Hur arbetar kommunen med valfrihet och brukarens 

påverkan på serviceutbudet? 
8 15 51% 

2.5 Hur arbetar kommunen med brukarundersökningar? 5 15 34% 

2.6 Hur arbetar kommunen med systemför service-

/kvalitetsdeklarationer, samt synpunkts- och klagomåls-

hantering för medborgare/brukare? 

7 15 45% 

  39 100 39% 
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3.  Politisk styrning och kontroll Uppnått Max Procent 

3.1 Genomsyras hela organisationen av ett helhetstänkande 

avseende styrning/uppföljning? 
11 15 70% 

3.2 Styrs kommunen av tydliga politiska mål 18 25 71% 

3.3 Hur rapporterar förvaltningen till den politiska nivån och 

vilka möjligheter har politikerna att utöva tillsyn över 

förvaltningen? 

16 25 62% 

3.4 Hur är delegation och ansvarsfördelning mellan politisk 

och tjänstemannanivå? 
15 20 77% 

3.5 Hur främjas den ömsesidiga förståelsen av uppgifter, 

roller och spelregler mellan politiker och tjänstemän 
6 15 38% 

  65 100 65% 

 

 

4.  Ledarskap, ansvar och delegation Uppnått Max Procent 

4.1 Finns kommunövergripande strategi för ledarskap, an-

svar och delegation? 
5 15 30% 

4.2 Vilket ansvar har resultatenheterna för budget, personal 

och organisation? 
5 10 45% 

4.3 Hur beskrivs inriktning och ansvar för tvärsektoriellt 

samarbete? 
2 20 8% 

4.4 Hur tydliggörs det personliga uppdraget för alla chefer i 

organisationen? 
4 15 25% 

4.5 Hur utövas den centrala ledningen över underställda 

avdelningar/enheter? 
14 20 70% 

4.6 Hur bedrivs kommunens ledarutveckling? 5 20 27% 

  34 100 34% 
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5.  Resultat och effektivitet Uppnått Max Procent 

5.1 Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling 14 15 95% 

5.2 Hur tydliggör kommunen sambandet mellan kostnader 

och resultat i budgetprocessen 
12 20 60% 

5.3 Hur arbetar kommunen med utveckling arbetsprocesser, 

uppföljning och kontroll 
12 20 60% 

5.4 Hur kommuniceras och förs strategiska diskussioner 

kring resurser och resultat? 
12 15 80% 

5.5 Hur aktivt används jämförelser som ett led i serviceut-

veckling och effektivisering? 
10 20 52% 

5.6 Hur sker extern samverkan för att stärka serviceutbudet 

och öka effektivitet? 
6 10 58% 

  66 100 66% 

 

 

6.  Kommunen som arbetsgivare - personal-

politik 

Uppnått Max Procent 

6.1 Finns en kommunövergripande personalstrategi? 10 15 65% 

6.2 Hur tillvaratas befintliga och hur rekryteras nya medar-

betare? Kommunen som ”attraktiv arbetsgivare”. 
9 20 44% 

6.3 Hur stor vikt läggs vid kompetens- och medarbetarut-

veckling? 
15 25 58% 

6.4 Hur sker individuell lönesättning och belöning av goda 

prestationer? 
12 15 77% 

6.5 Hur bedrivs kommunens arbetsmiljöarbete? 7 15 48% 

6.6 Hur arbetar kommunen med mångfald, (etnicitet, kultu-

rellt och kön)? 
3 10 35% 

  55 100 55% 
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7.  Verksamhetsutveckling Uppnått Max Procent 

7.1 Hur beskrivs övergripande strategiskt kvalitetsarbete och 

serviceutveckling? 
8 15 52% 

7.2 Vilka metoder och verktyg finns för kvalitets-

/verksamhetsutveckling? 
15 25 59% 

7.3 Hur sker lärande och utveckling genom omvärldsspa-

ning och samverkan? 
14 20 71% 

7.4 Hur arbetar kommunen med kreativitet och innovation-

er? 
6 20 32% 

7.5 Hur arbetar kommunen med IT-stöd för att effektivisera 

det interna arbetet? 
8 20 39% 

  51 100 51% 

 

 

8.  Kommunen som samhällsbyggare Uppnått Max Procent 

8.1 Har kommunen övergripande planer/strategier för sam-

hällsbyggande 
9 15 60% 

8.2 Hur samverkar kommunen med aktörer inom civilsam-

hället kring utveckling av lokalsamhället? 
14 20 71% 

8.3 Hur samverkar kommunen med kulturlivet? 16 20 78% 

8.4 Vilken är kommunens roll i utveckling av näringslivet? 11 15 71% 

8.5 Hur arbetar kommunen med internationella kontakter? 4 10 42% 

8.6 Hur arbetar kommunen med hållbar utveckling? (miljö – 

ekonomiskt – socialt) 
12 20 58% 

  65 100 65% 
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5 Kortfakta om Gällivare kommun 

 

Kommungrupp enligt 

SKL:s definitioner 

7. Varuproducerande 

kommuner. Kommun 

där 34 procent eller 

mer av nattbefolkning-

en mellan 16 och 64 år 

är sysselsatta inom 

tillverkning och utvin-

ning, energi och miljö 

samt byggverksamhet 

 

Folkmängd 18  500 ( 18 326) 

Folkökning/minskning 

2012 

- 45 

Antal anställda 1431 tillsvidarean-

ställda 

Partier som ingår i 

styret efter valen 2010 
S 

  

 

 

 

 

 

 


