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Bakgrund och inledning

Förstudiens bakgrund, inriktning och syfte,
samt rekommendationer i sammanfattning
I uppdragsbeskrivning och processplan (bilaga 1 - oktober 2019), regleras överenskommelse mellan Jung Konsult och Ledarskap AB och kommundirektören,
om genomförande av en processorienterad förstudie inför ställningstagande
och implementering av en samordnad organisationsmodell för Hörby kommun.
Uppdraget har genomförts med fokus på snabbhet, flexibilitet, involvering av
fackliga parter, hög grad av kommunikation och delaktighet från kommunens
politiska ledning, kommundirektören och förvaltningschefer. Ett prioriterar
område har varit att analysera och skapa förutsättningar för effektivisering och
fokus på minskning av den totala kostnadsmassan. I uppdraget ingår inte att
föreslå eller analysera förändringar av den politiska organisationen.
Uppdraget har sålunda varit att beskriva införandet av en samlad kommunal
förvaltning med bibehållen politisk organisation.
Förstudien skall även belysa och beskriva den fortsatta processen i strategiskt
angelägna områden. Kommunen genomförde 2018 utvärdering och analys av
kommunens verksamhet med stöd av verktyget Kommunkompassen (SKL),
som ger en tydlig beskrivning av strategiskt angelägna utvecklingsområden.
Bland annat pekar kompassen ut behovet av att kommunledningen (utifrån
kommunstyrelsens uppsiktsplikt) bör stärka helhetssynen inom kommunen.
Man lyfter i denna rapport fram behovet av resultatfokus och kommunledningens ansvar för att skapa gemensamma strategier och system. För att uppnå
helhetssyn krävs arbete med organisationskulturen, ledarskapet och ett gemensamt förhållningssätt gentemot brukare och medborgare

Formell bakgrund
Kommunfullmäktige har i kommunplan 2020 angivit den politiska majoritetens
vision som även slår fast följande ambition:
”Kommunen behöver genomgå ett stort förändringsarbete både vad gäller styrning och verksamhet. Kommunen måste se över organisationen och arbeta mot
en effektivare förvaltningsform. Kommunen ska se över möjligheten med en
sammanhållen förvaltning”
I maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att anlita förändringskonsult i syfte att
effektivisera kommunens organisation.
Förstudiens fokus har varit att beskriva förutsättningarna att införa en samlad
organisationsmodell.
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Uppdragets mål och inriktning
Förstudien ska belysa nuläge och ange färdriktning för kommunens fortsatta utveckling och en ny organisationsmodell. Studien skall beskriva planeringen och
organiseringen av den fortsatta processen och genomförande av en genomgripande organisationsprocess.
Förstudiens genomförande
Förstudien har genomförts av konsulterna Stefan Almer och Björn Jingblad, från
Jung Konsult och Ledarskap AB. I de delar som avser ekonomisk analys medverkar Jennie Andersson, civilekonom. (bilaga 2 – beskrivning av Jung Konsult
och Ledarskap AB).
Förstudien har genomförts i tre steg, med medverkan från kommunens ledningsgrupp, nämndernas och kommunstyrelsens presidier samt ordförande i
revisionen. Den centrala fackliga samverkansgruppen (Cesam) har erhållit samlad information vid två tillfällen utöver kommundirektörens initiala information
om förstudien.

Förstudiens etapper
Hur ser nuläget ut? - Fas 1
\\

Faktainsamling – situationsanalys/nulägesbeskrivning - ”skapa beredskap
för förändring”, den 15 oktober - 20 november 2019,

\\

Konferens 1 – politik och chefsgrupp,

\\

Information fackliga organisationer

Framtid och fördjupning - Fas 2
\\

Fördjupning utifrån perspektiv - och vägval, 1 december 2019 - 1 februari
2020 konferens 2 – politik och chefsgrupp.

\\

Information fackliga organisationer

Beslutsprocess - Fas 3
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\\

Hur ska genomförandeprocessen struktureras? Februari 2020

\\

Formell beslut/beslutsprocess och ärendeberedning.

\\

Information och dialog i enlighet med kommunikationsplan
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Rekommendationer – inledning
och analys i sammanfattning
I framtidsavsnittet (3) redovisas förstudiens rekommendationer och förslag till
åtgärder. Rekommendationerna är konsulternas förslag till beslut och fortsatt
process. Förstudien har genomförts med delaktighet från ledande politiker och
tjänstemän (se ovan).
Det övergripande uppdraget har varit att redovisa en beskrivning av nuläget och
av en ny samlad förvaltningsmodell. Förstudiens beskrivningar och slutsatser
understödjer kommunledningens bild av att det krävs kraftfulla åtgärder. Vår
uppfattning är att det krävs en genomgripande förändring av Hörby kommuns
organisationsmodell och system för ledning och styrning.
Kommunen upplevs splittrad, dels beroende på bristande förutsättningar för
det övergripande ledningsarbetet, förvaltningsgränser, och även utifrån behovet
av ett helhetstänk som genomsyrar organisationen. Kommunens övergripande
strategiska arbete behöver utvecklas och fokusera effektivitet, kvalitetsfrågor
och långsiktig ekonomisk hushållning med skattemedel.
Förstudien påvisar att den samlade organisationen skapar betydliga mervärden
för effektiv ledning och styrning av kommunen.
Kommunen står inför omfattande utmaningar ekonomiskt och sett till kommuninvånarnas och samhällets ökande behov och krav av tjänster och service,
krävs skyndsamma och genomgripande åtgärder.
Det mest prioriterade området i nuläget bör vara att formera den samlade organisationen och som ett led i detta en tydlig och enhetlig modell för styrning,
ledning och uppföljning. Detta ger den politiska ledningen och förvaltningsledningen realistiska förutsättningar att utveckla och förvalta Hörby kommun.
Rapporten redovisar att det för att hantera det ekonomiska läget per den 31/12
2019, de framtida demografiska förändringar samt socioekonomiska faktorer
behövs en effektivisering om minst 4 % av 2019 års nettokostnader. Den nya
organisationen förbättrar kommunens förutsättningar att åstadkomma en sådan
effektivisering.
De direkta ekonomiska konsekvenserna av den nya organisationsmodellen
kommer att klarläggas i den kommande utredningsfasen. Synergier, effektiviseringar och samordningsvinster kräver en fördjupad utredningsprocess.
Analysen visar att den allvarliga ekonomiska situationen och övriga utmaningar, som redovisas ovan, utgör betydande motiv för helhetssyn, tvärsektoreiellt
arbete och ett övergripande strategiskt lednings och styrningsarbete.
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Kommunens problem har funnits och förstärkts under en längre tidsperiod och
är resultatet av rådande förutsättningar, genomförd politik, organisation, samt
ineffektiva modeller för styrning och ledning, och/eller bristande följsamhet till
styrdokument.

Förstudien redovisar följande rekommendationer
1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en samlad organisatorisk förvaltningsmodell som betonar och präglas av
		

1. Ett enhetligt system för styrning, ledning och uppföljning,

			

samt ett gemensamt ansvarstagande för helheten och

			

kommunens samlade verksamhet och utveckling.

		

2. Tydliggjord roll och ansvarsfördelning inom och mellan

			
		

3. Tydliggjorda processflöden och processorienterat arbets-

			
		

organisationens olika delar.
sätt - medborgarna/kommuninvånarnas behov i centrum

4. Allt som kan göras lika skall göras lika och med kommu-

			

nens helhet i fokus.

2. Kommunen bibehåller facknämnderna i nuläget men överväger behovet att
framgent se över nämndsorganisationen.
3. Den samlade organisationsmodellen ska utredas och implementeras i en
process som bygger på delaktighet och transparens
4. Utredningen genomförs i tre delprojekt:
		

1. LEDNING OCH STYRNING
Delmål
\\

Principiellt beslut om övergången till processorienterad ’
samordnad kommunförvaltning, där ledningsprocessen
och verksamheten präglas av gemensamt ansvarstagande
och prioritering av övergripande mål för den samlade kommunförvaltningens resurser.

\\

Ny övergripande organisations- och ledningsstruktur, förändrad nomenklatur och begrepp avseende organisationens nivåer, chefsbefattningar, etc.

\\

Nya eller reviderade enhetliga riktlinjer för ekonomi- och
budgetprocess och övriga styrprocesser, reglementen, policys mm. Underlag för påbörjad nollbasbudgetering.

\\

Arbeta fram en modell för ledning och styrning av de horisontella uppdragen (barnkonventionen, miljöarbete, näringslivsfrågor, trygghetsfrågor, planprocessen, prevention
barn och ungdom, folkhälsoarbete, etc)
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\\

Beskriv utveckling av kommunens systematiska kvalitets-,
utvecklings- och förbättringsarbete

\\

Den samlade förvaltningen skall ha tydligt fokus på kostnadseffektivitet, strävan efter synergier, minskade kostnader och god hushållning med skattemedel.

		
		
2. PROCESSINRIKTAD SAMVERKAN
			 MELLAN KÄRNVERKSAMHETER
Delmål
\\

Beslutsunderlag om hur kärnverksamheten skall
organiseras.

\\

Fastställande av reviderad struktur, förändrad ansvarsfördelning och beskrivning av en flexibel arbetsprocess
inom kärnverksamheterna, där olika målgrupper eller insatsområden, sätts i fokus för systematisk samverkan. (Ex
familjen, ungdomar, äldre, integration, arbetsmarknadsåtgärder)

		
		

3. STÖD OCH SERVICE
Delmål
\\

Beslutsunderlag om samordnade stöd- och servicefunktioner och hur gemensamma funktioner ska utformas för att
bäst stödja politiken, kärnverksamheten och övriga funktio
ner i den samlade kommunförvaltningen

		
5. Effektiviseringsprocessen och kvalitetsarbetet bör ”rivstartas” och
integreras i delprojektet ”ledning och styrning” vid införande av den samlade
förvaltningen. Den samlade förvaltningen skall utredas och implementeras
med målsättningen att effektivisera och rationalisera kommunens samlade
resursutnyttjande. Den fördjupade utredningen ska konkretisera synergier
och samordningsvinster som den samlad organisationsmodellen skapar.
I samtliga delprojekt skall beskrivas digitaliseringens betydelse och utveckling, samverkan med andra kommuner eller myndigheter i form av tjänsteköp eller leverans, samt alternativa driftsformer.
		
6. Kommunstyrelsen / kommundirektören ges i uppdrag att inleda fördjupad
utrednings och planeringsprocess inför införandet av den samlade förvaltningsmodellen från 2021.
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Förstudiens/rapportens struktur
och uppdelning
Rapporten inleds med en sammanfattning av förstudiens rekommendationer
och dess motiv. För att behovet av en organisationsmodell ska belysas
och ses i ett sammanhang inleds i avsnittet ”omvärld”, med att lyfta fram
samhällsutvecklingen, trender och framgångsfaktorer, samt beskrivning av den
samlade förvaltningsmodellen. Därefter i avsnittet ”närvärld” redovisas hur
kommunens verksamhet i nuläget anses prestera. I det tredje och avslutade
avsnittet ”framtid” redovisas rapportens förslag till åtgärder.

1. Omvärld
I detta avsnitt ges en beskrivning av de förutsättningar som krävs för effektiv
ledning och styrning av kommuner. Vilka är trenderna, utmaningarna och
framgångsfaktorerna? I avsnittet redovisas motiven och kännetecken mm på
den samlade kommunförvaltningen.

2. Närvärld
I detta avsnitt presentera Hörby kommun, utifrån nationella jämförelser,
granskning av kommunens dokumentation, intervjuer, olika möten, bl a med
fackliga organisationer och utifrån de workshops som genomförts i kretsen
kommunens högsta politiker, ledning och nyckelpersoner.

3. Framtid
I framtidsavsnittet redovisas förstudiens rekommendationer och
förslag till åtgärder. Förslagen är konsulternas förslag till åtgärder, men
rekommendationerna är förankrade bland de politiker och tjänstemän som
medverkat vid workshops och övriga möten, inom ramen för förstudien.
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1. Omvärld

I detta avsnitt ges en beskrivning av de förutsättningar som krävs för effektiv
ledning och styrning av kommuner. Vilka är trenderna, utmaningarna och framgångsfaktorerna? I avsnittet redovisas motiven och kännetecken mm på den
samlade kommunförvaltningen.
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1.

Kommunernas ekonomiska situation,

2.

Trender som påverkar det lokala uppdraget

3.

Framgångsfaktorerna för kommuner

4.

Att styra för resultat - modeller för ledning, styrning, politisk organisa-

		

tion, förvaltning och ledarskap

5.

Vad kännetecknar en samlad kommunorganisation, motiv och hur

		

vanligt förekommande är denna organisationsmodell?

6.

Erfarenheter från andra kommuner som genomfört samordnad

		

organisationsmodell
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1:1 Kommunernas ekonomiska läge
Svenska kommuner kämpar med en ekonomisk situation där kostnaderna ökar
mer än intäkterna. Mer än hundra kommuner redovisar underskott för 2019
och enligt bedömning från Sveriges kommuner och regioner, räknar ytterligare
ett antal kommuner ha svårt att klara sin ekonomi 2020. Anledningarna är flera
men tungt vägande är Sveriges demografiska förutsättningar, krympande andel
arbetsföra ska försörja allt större kostnadskrävande grupper, barn, unga och
äldre, människor som invandrat. (Enligt SCB ökar antalet barn och unga med
ca 200 000 den närmsta 10 åren, antalet 80 år och äldre med 250 000, medan
antalet arbetsföra ökar med ca 300 000.)
Utöver det ekonomiska perspektivet kräver förändrade och ökade krav från
kommuninvånarna att kommunerna anpassar och utvecklar den kommunala
verksamheten. Kommunerna behöver vara flexibla och utveckla förmågan att
möta medborgare med komplexa behov, som kräver tjänster från olika delar av
förvaltningen.
I två rapporter (Svenskt näringsliv,13 nov 2019 och augusti 2019) lyfter man fram
bedömningen att kommunsektorn har en effektiviseringspotential motsvarande
ca 30-40 miljarder kronor. Även Sveriges kommuner och Regioner (SKR), delar
uppfattningen att skattehöjningar inte är den långsiktiga lösningen. Kommunerna måste oavsett omedelbara behov av ökade statsbidrag, utveckla nya eller
förändrade modeller som ekonomiskt och personalmässigt klarar att hantera
de utmaningar som kommuner och regioner står inför. Nedan ges en allmän
beskrivning av de olika områden som krävs för att framgångsrikt arbeta med
effektivisering och att klara de utmaningar som kommunerna ställs inför de
närmsta ca 15 åren.

1:2 Trender som förväntas ge påverkan
på kommunernas uppdrag
(Delvis hämtat ur “Vägval inför framtiden 3”, Sveriges kommuner och regioner)
Utöver de övergripande förändringskrafterna; globalisering, demografi, klimatpåverkan, teknikutveckling, mm finns ett antal trender som anses ha inverkan
även på det kommunala uppdraget. Förstudien fördjupar inte bilden av trenderna men vill peka på betydelsen av att omvärldsbevakning är en självklar del av
kommunens planeringsprocess.
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1.

Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
\\ Eu/nationell styrning
\\ Lagstiftning som i detalj reglerar utbud, omfattning och
utformning
\\ Individens lagstadgade rätt

2.

Växande krav på tjänster och service

3.

Konkurrens om kompetens

4.

Ökad polarisering
\\ Ökade klyftor socioekonomiskt, boende, hälsa, brottslighet, etc
\\ Åldersmässiga klyftor mellan förvärvsaktiva
\\ Mellan inrikes och utrikesfödda
\\ Mellan stad och glesbygd
\\ Mellan män och kvinnor som har olika handlingsmönster

5.

Bostadsbrist

6.

Ökat fokus på landsbygden

7.

Förändringar i medielandskapet

8.

Bristande tillit
\\ Efter lång period av högt förtroendekapital, minskar tilliten
inom samhället och till institutioner

9.

Ny teknik och digitalisering

10. Kommunalt fokus på integration
11.

Ökad osäkerhet i världen

12. Från kunskaps - till nätverkssamhälle

jungco.se
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1:3 Framgångsfaktorerna för kommuner
med mer hög effektivitet
Under hösten 2019 redovisades två rapporter beställda av Svenskt näringsliv,
rapporterna redovisar slutsatsen att det sammantaget finns en effektiviseringspotential i storleksordningen 30-40 miljarder årligen i Sveriges kommuner.
Rapporternas slutsatser och rekommendationer har i stort erhållit medhåll från
representanter för bland annat Sveriges kommuner och Regioner (SKR)

Följande framgångsfaktorer lyfts fram från kommuner
som präglas av hög effektivitet, genomgående goda resultat
och hög kvalitet.
1. Gemensamt för kommuner som lyckas är att de genomgår förändringar på
flera plan för att nå dit de är idag.
2. Mindre framgångsrika kommuner bör ta efter och lära av kommuner med
hög kvalitet och låga kostnader
3. Framgångsrika kommuner har få och tydliga mål, alla vet vem som gör vad.
Prioritera enkelhet och utvärderingsbara verksamhetsmål
4. Effektiva kommuner är också bra på att såväl behålla medarbetare som att
rekrytera nya.
Sid 14 | 1. Omvärld
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5. Vidare framgår att en kommun tenderar att förbättra effektiviteten om man
är återhållsam med skattehöjningar, hushållar med resurserna och noga
tänker igenom innan man konkurrensutsätter verksamheter.
6. Andra framgångsfaktorer är kvalitet i ledning, styrning och uppföljning.
7. Men det räcker inte bara med formell struktur och organisation.
Även företagskulturen spelar roll. Råder tillit, förståelse och respekt på
arbetsplatsen minskar detaljstyrningen och effektiviteten ökar.
8. Välutvecklat och tillitsfullt samspel mellan den politiska ledningen och
chefer.
9. Ledningen och ledningsarbetet helt avgörande - Endast 20 procent av
skillnaderna i effektivitet kan härledas till bland annat ambitionsnivå, skattesatser och i vilken utsträckning man lägger ut på entreprenad. Största delen
av variationerna är oförklarade och relaterar till fungerande ledning, styrning
och uppföljning.
10. Sparsam attityd, att vara försiktig med resurser och pengar och att det
genomsyrar hela organisationen är faktorer som tillsammans gynnar
effektiviteten,
11. Kommunal verksamhet är en diversehandel. Vissa kommuner har dålig skola,
men utmärkt äldreomsorg. Det är ett egentligen underbetyg. Indikerar bristande övergripande styrning/ ledning
12. Knäckfrågan är att genomföra besparingar med hjälp av effektiviseringar,
samtidigt som det inte går ut över kvalitén. Nödvändiga besparingar ska ske
på ett klokt sätt, - ”Göra rätt saker på rätt sätt”
13. Rivstarta åtgärder - Kommunerna har en femtonårsperiod framför sig där
man kommer att få allt svårare att få ihop ekonomin. Stor del av nödvändiga
effektiviseringar går att realisera inom en tvåårsperiod, men det kräver en
rivstart. Sen går det att steg för steg fortsätta effektiviseringen.
14. Digitaliseringen måste få större genomslag - Hittills är det bara administrativa stödtjänster som digitaliserats medan kärnverksamheter som till exempel skolan inte har digitaliserats i tillräcklig omfattning.

jungco.se
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1:4 Att styra för resultat - modeller för
ledning, styrning, politisk organisation,
förvaltning och ledarskap
Nedan redovisas grundläggande styrnings- och ledningssystem som säkerställer förutsättningar för effektiv kommunal förvaltning, samt styrsnurra.
Längre fram beskrivs övergripande hur svenska kommuner anpassat den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen för att finna optimal rollfördelning och effektiv förvaltning.
Grundbulten för att effektivt producera kommunala tjänster är ett robust och
väl implementerat styr - och ledningssystem. Systemet måste vara väl förankrat
inom politiken såväl som inom kommunens egen regi och ev externa utförare.

Alt 1 bild, ur SKR hemsida

För att styra kommunen och regionen för en hållbar samhällsutveckling är det
flera olika delar i styrprocessen som måste samverka. Ett välfungerande styroch ledningssystem ger också nödvändigt stöd till verksamheten.
Utifrån vision, inriktning och mål beskrivs syftet med verksamheten och vem
som ansvarar för vad, hur samordning och beslut fattas, det vill säga:

Hur ska vi organisera oss?
\\ Vem gör vad?
\\ Hur ska vi samordna oss?
\\ Hur fattar vi beslut?
\\ Vem utför?
Sid 16 | 1. Omvärld
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Olika processer som till exempel budget- och uppföljning måste beskrivas och
kommuniceras i hela organisationen. Vilka underlag behövs? Hur fastställs mål?
Vad ska verksamhetsplaner innehålla? Dessa är några delar som oftast finns
beskrivna i ett styr- och ledningssystem och fokuserar på:

Hur styr vi?
\\ Styrsystem
\\ Planering
\\ Mål och resultatstyrning
\\ Regler och policy
\\ Resultat, uppföljning och analys
\\ Och slutligen hur leder vi? Det vill säga vilket stöd behöver medarbetare och
chefer i egen regi för att förverkliga visioner och mål. Hur skapar vi ett engagemang, delaktighet och lärande?

Hur leder vi?
\\ Kultur
\\ Värderingar
\\ Lärande
\\ Delaktighet
\\ Engagemang
\\ Ledarskap
\\ Medledarskap
\\ Hur ska vi arbeta?
\\ Ständiga förbättringar
\\ Processer
\\ Kompetens
\\ Samverkan
\\ Brukarmedverkan
Med ovanstående delar på plats skapas förutsättningar för att verksamheterna
både ska kunna kvalitetssäkra och förbättra de tjänster och den service som
de levererar till brukare och medborgare och för att utveckla kommunen och
regionen på ett hållbart sätt.
De olika delarna påverkar och ger stöd till varandra. Förtroendevalda och tjänstemän är mer eller mindre aktiva i de olika delstegen men bör ha kunskap om
hur allt fungerar ur ett helhetsperspektiv.
jungco.se
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Styrsnurran – en förklaringsmodell
Planera, följa upp och åtgärda. Politiken tydliggör vad som ska uppnås genom
att ta beslut om visioner och strategier. Detta förtydligas genom att sätta mål,
genom förfrågningsunderlag eller genom avtal, där det framgår vilka resultat
och effekter som ska uppnås ur ett brukar- och medborgarperspektiv både på
kort- och lång sikt.
Avvikelser, både positiva och negativa, fångas upp genom uppföljning och analys. Bakomliggande orsaker synliggörs och förslag till åtgärder tas fram. Vissa
åtgärder blir förbättringsarbete direkt i verksamheten. Andra kan kräva större
insatser där politiken måste prioritera och fatta beslut ur ett helhetsperspektiv.
Lärdomar från goda exempel kommuniceras och sprids i hela organisationen

Politisk organisation, förvaltning och ledarskap
Den kommunala verksamheten och politiska organisationen har i flera decennier varit föremål för diskussion och överväganden om vilken modell som bäst
förenar krav på effektivitet, värnande om demokratiska principer, ändamålsenlig
samverkan mellan politik och förvaltning/verksamhet. Lagstiftningen ger stort
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spelutrymme för kommunerna att organisera sin verksamhet och politiska organisation enligt lokala förutsättningar och intentioner. En vanlig utgångspunkt
för överväganden om den politiska organisationen har varit att politiken i alltför
hög grad ägnar sig åt detaljfrågor och att den traditionella organisationen med
facknämnder och flera förvaltningar skapar hinder för effektiv samverkan mellan olika facknämnder/förvaltningar (s.k. stuprör). ”Tillitsdelegationen” redovisade
2016 olika förslag om utveckling av kommunernas verksamhet, som baserades
på grundsynen att detaljstyrning och formalitet förhindrar utvecklingen och
flexibiliteten av utformningen av offentliga tjänster. Delegationen hävdade även
att, s.k. New public management (NPM)* och “mål” och resultatstyrning har
försvagat professionen och dess roll i den kommunala förvaltningen. Det finns
givetvis olika synpunkter på vilken betydelse och inverkan som NPM haft på de
problem som många kommuner redovisat
Under 2000 - talet har “Vad och Hur” använts för att beskriva en rollfördelning,
där politikerna beskriver vad som ska göras medan förvaltningen verkställer hur. I nuläget är denna beskrivning av rollfördelning accepterad men det
kräver välutvecklade system för ledning, styrning och uppföljning. I praktiken
är väl utvecklade formella och informella arbetsformer och tillit mellan politik och förvaltning avgörande framgångsfaktorer. Inte minst krävs kontaktytor
som medger dialog mellan politik och förvaltning om det man brukar kalla “det
gyllene snittet”. Gränsytan mellan “vad och hur”, där det politiska ansvaret och
förvaltningens uppdrag möts för att tolka och fördjupa bilden och förståelsen
för det som ska produceras.
Olika organisatoriska modeller, som “beställare - och utförare”, indelning i “hård
och mjuk sektor”, och “samordnad kommunförvaltning”, har införts som alternativ till den mer traditionella linjeorganisationen och facknämnder. Dessutom
finns olika modeller där lagstiftning medgett driftssamordning mellan kommunal verksamhet och andra huvudmän.
Det finns en trend där kommuner väljer att avskaffa såväl facknämnder som
förvaltningar. I dessa kommuner är kommunstyrelsen enda nämnd och man har
en gemensam förvaltning. I stället för nämnder har man vanligen utskott som
hanterar exvis myndighetsutövning och/eller specialområden. Det finns även ett
antal kommuner som behållit facknämnder med en gemensam förvaltning som
ger stöd och - service till facknämnder och kommunstyrelse.
Kännetecken för alternativa modeller, även den sammanhållna förvaltningen,
är att man eftersträvar ett mer flexibelt sätt att utnyttja och samordna gemensamma resurser och mer effektiva modeller för att arbetas med kommunövergripande utvecklingsfrågor.

* New public management (NPM), resultatstyrning - är ett samlingsbegrepp för reformer av den
offentliga sektorns organisation och styrning som omfattar att använda metoder från det privata
näringslivet i syfte att öka effektiviteten.
jungco.se
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1:5 Den sammanhållna/samlade
kommunförvaltningen - motiv,
kännetecken och hur vanligt
förekommande?
Svenska kommuner står inför enorma utmaningar och det råder konsensus i
att skattehöjningar och ökade statsbidrag i längden inte kommer att lösa upp
de problem som finns. Ökade krav på effektivitet, flexibilitet, samverkan, och
dynamiskt resursutnyttjande är inte förenligt med den traditionella linjeorganisationen/förvaltningsstrukturen, där förvaltningarna tenderar att bygga egna
system och rutiner. Ambitionen att överbrygga “stuprörstänk” och skapa “hängrännor” inom den traditionella organisationen har utan större framgång eftersträvats i decennier. Förvaltningen skapar starkare tillhörighet än samhörigheten
med kommunen. Ambitioner och även övergripande politiska visioner och mål,
riskerar hamna i bakgrunden för förvaltningens egna ambitioner. Detta gäller
även personalfrågor och arbetsgivarfrågor som hanteras olika beroende på
inom vilken förvaltning/nämnd man är anställd. Över tid innebär detta bristfälliga förutsättningar för effektiv samverkan och gränsöverskridande ledarskap.
Genomförda intervjuer och dialogmöten bekräftar beskrivningen ovan att om
konsekvenserna av den traditionella förvaltningsmodellen i hög grad även gäller
situationen i Hörby.

Den samlade förvaltningsmodellen äger olika
motiv/ incitament:
\\ Ekonomiska utmaningar, krav på effektivisering, ökad kostnadseffektivitet,
ekonomisk hushållning och besparingar.
\\ Behovet av skyndsamma insatser kräver ökad samordning och effektivare
förvaltning.
\\ Stärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt, initiativförmåga och samordnande
roll
\\ Ökad förmåga att arbeta med kommunövergripande frågor/horisontella
utmaningar (Trygghet, Sysselsättning, Barnkonventionen, Miljö/hållbarhet,
företagsklimat)
\\ Skapa förutsättningar för fördjupad systematisk samverkan och samordning
mellan och inom kärnverksamheterna och övriga utvecklingsfrågor i förvaltningen (digitalisering, ny lagstiftning, HR frågor, Lokalplanering, nya metoder,
kvalitetsarbete)
\\ I kommuner som även avskaffar nämnderna finns en tydlig strävan att
centralisera beslutandeprocessen i syfte att ytterligare erhålla
effektivitetsvinster.
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Den samlade förvaltningen kännetecknas och präglas av gemensamma system,
rutiner och riktlinjer, allt som kan göras lika ska göras lika. Man betonar processorientering och “sömlösa” processflöden, där medborgaren/brukaren sätts i
centrum. Däremot ska givetvis sådant som är verksamhetsspecifikt verkställas
utifrån de krav och förutsättningar som råder. Den gemensamma förvaltningens
verksamhetsidé tar fasta på kommunen eller koncernen som många kommuner med samlad förvaltning väljer att benämna helheten.

Den samlade organisation har följande kännetecken:
Givetvis finns det olika variationer och kommunerna har långtgående möjlighet
att utforma organisationen utifrån lokala förutsättningar och
ambitioner.
1. Gemensamma lednings-, och styrsystem, gemensamma regelverk,
styrdokument, samt enhetliga system för budgetprocess, uppföljning
och kvalitetsarbete
2. Kommunchefen och ledningsgruppen leder och tar gemensamt ansvar för
verksamheten inom hela kommunen
3. De tidigare förvaltningarna upphör och kommunchefen blir kommunens
ende förvaltningschef.
4. De högsta cheferna äger flera parallella uppdrag,
a. Medansvarig för kommunens övergripande verksamhet
b. Ansvarig för sektor / verksamhet
c. Ansvarig för en eller flera horisontella/ övergripande
		

områden eller projekt

5. Förvaltningarna (verksamheterna) kan bli kvar intakta eller ingå i andra
organisatoriska enheter, exempel sektorer
6. Allting planeras och verkställs med fokus på vad som är bäst för hela
kommunen/koncernen.
7. Samtlig personal anställs av kommunstyrelsen som formellt är arbetsgivare
och uppbär organisationsansvar
8. Alla verksamheter äger rätt till verksamhetsstöd som fördelas på jämlika
principer.
9. Enhetlig ärendeberedning och enhetliga krav på nämndsekreterarnas
funktion och dokumentation
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10. Centraliserat verksamhetsstöd, kansli, nämndsekreterare, ekonomifunktion,
HR, kommunjurist, intern service övrigt, kvalitets- och utvecklingsresurser, etc.
11. Organisationens förmåga att planera och genomföra verksamhetsövergripande projekt ökar.
12. Enhetligt bruk av logotypes och profilmaterial.
I kommuner som behåller facknämnder och skapar en gemensam förvaltning
ges facknämnderna en tydlig roll som medborgarnas företrädare. Nämnderna i
dessa kommuner utvecklar metoder för att följa och utvärdera konsekvenserna
av sina beslut. Samspelet mellan ansvarig chef och politiken präglas av ständig
dialog om verksamhetens ekonomi, kvalitet och utveckling. Facknämnderna
äger revisionsansvar även i denna förvaltningsmodell.
Facknämnderna styr sålunda verksamheten genom mål och systematisk uppföljning. Arbetsgivarskap och organisatoriska beslut ägs av kommunstyrelsen
som vanligen delegerar beslutanderätt till chefslinjen.

Risker
Det finns ett inbyggt motsatsförhållande mellan hur man mest effektivt producerar kommunala tjänster och uppnår samordningsvinster och vilka konsekvenser det innebär för den lokala demokratin, om makten förskjuts till få elitpolitiker (när nämnder avskaffas) och chefer.
Det är dock svårt att särskilja risker som specifikt härrör sig från den samordnade organisationsmodellen, särskilt i kommuner som inför samlad förvaltning
men behåller nämnder. Risken för maktförskjutning till en politisk ”elit” eller till
förvaltningen, är större i kommuner som även avskaffar nämnderna.
Den politiska rollen fokuseras på målstyrning och uppföljning. Ambitionen att
effektivisera kommunens produktion kräver att politikerna finner rollen som
normerande och som kommuninvånarnas ombud och företrädare. Detta sker
inte per automatik utan förutsätter att politiken erhåller ett systematiskt stöd
från förvaltningen att finna en förändrad roll. Utan tydliga roller och tillit mellan
politik och förvaltningen förloras den kanske viktigaste faktorn för effektivitet
och goda resultat. Systematiskt kvalitetsarbete och genomtänkta modeller för
utvärdering är nyckeln för god kommunikation och ömsesidigt förtroende.
Det krävs genomtänkta modeller för budgetprocessen mm mot bakgrund av
att kommunstyrelsen ”äger” organisationen och bemannar verksamheten. Det
faktum att organisationen som ska genomföra verksamheten är underställd
kommunstyrelsen kräver genomtänkta processer för att undvika att oklara ansvarsgränssnitt uppstår.
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Viktigt att kommunchefens roll och ansvar i förhållande till verksamhetscheferna ex vis. skolchef, socialchef och teknisk chef, och respektive facknämnd,
är klarlagd. Ett genomtänkt system för kvalitetssäkring /uppföljning, är absolut
förutsättning för att säkerställa roll- och ansvarsfördelningen. Ekonomichef, HR
chef är generellt sett funktioner som ansvarar för att kommunens riktlinjer och
policies efterlevs i förhållande till budgetprocess och personal/arbetsgivarfrågor.
Det kan givetvis uppstå en konfliktsituation eller snararare otydlighet i rollerna
mellan de högsta cheferna för olika fackområden och kommunchefen, vars
uppdrag är kommunövergripande. Kommunchefen skall upprätta uppdragsbeskrivning till verksamhetscheferna som skall genomföra nämndernas politik.

1:6 Erfarenheter från andra kommuner
som genomfört samordnad
organisationsmodell – hur vanligt
förekommande?
Det har varit svårt att få en tillförlitlig och uppdaterad uppgift om hur många
kommuner som valt att införa en samlad förvaltningsmodell. Variationerna avseende hur man organiserat förvaltningen och hur man valt att organisera den
politiska organisationen är flera. I en mätning som genomfördes 2018 gjordes
uppskattningen att ca 20% av landets kommuner hade genomfört eller avsåg
att införa samlad förvaltning och att antalet kommuner som övervägde denna
organisationsmodell var växande (Bilaga/ källa Förstudie samlad förvaltning,
Hallberg m fl 2018).
jungco.se
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Vi har även studerat utvärderingar av kommuner som genomfört övergång till
en kommungemensam förvaltning bland annat Umeå och Lycksele. Dessa visar
bland annat följande sammanfattade erfarenheter.
Att ta beslutet och genomföra övergång till en kommungemensam förvaltning var en nödvändig förändring i rätt riktning, allt har inte blivit perfekt
men att gå tillbaka till en traditionell förvaltningsorganisation är inte ett
alternativ. Fler goda effekter har uppnåtts än negativa och organiseringen är
mer i takt med sin samtid och lägger en grund för framtiden.
Detta citat sammanfattar i hög grad de kommuner vi studerat. Det har inte alltid
blivit exakt som förväntat men fördelarna har övervägt. Denna uppfattning delas
av företrädare för Östra Göinge som inte genomfört formell utvärdering men
som delar uppfattningen att det inte är aktuellt att återinföra traditionell förvaltningsmodell.
Att skapa en gemensam förvaltning och processorientering samtidigt som man
behåller nämnder, är en kompromiss som kan skapa otydlighet i roller och ansvar i organisationen och kräver tydliga beskrivningar och styrmodeller.
Det är en fördel om politisk organisation och förvaltningsorganisation kan
utvecklas hand i hand men om det inte är aktuellt krävs prestigelös dialog,
tålamod och uthållighet när man formar och provar nya roller och modeller för
styrprocessen.
För att lyckas med förändringen krävs tydliga utgångspunkter. Vad ska uppnås?
effektmål, bärande principer och värderingar som ska prägla den samlade förvaltningen.
En erfarenhet från kommuner med samlad förvaltning är att fler frågor inledningsvis tenderar att hamna i ledningsgruppen. Modellen innebär inte minskad
decentralisering av beslutande rätt. Men den ökade centrala styrningen kan leda
till osäkerhet som kräver dialog och uthållighet för att inte hämma effektiviteten.
Kommunikation och delaktighet lyfts fram som centralt för lyckat resultat, likaså är organisationskulturens betydelse helt avgörande. När organisationen tror
på reformen ökar sannolikheten att mål och effekter uppnås. Erfarenheten är
att detta område ofta glöms bort och att alltför stort fokus läggs på den formella organisationen.
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Exemplet Östra Göinge
Lednings och styrningsmodellen
Styrningen börjar i kommunfullmäktige och fortsätter nedåt – först genom
politikens och sedan genom förvaltningens nivåer. Uppföljningen sker i motsatt
riktning med början på grundnivån i förvaltningen och fortsätter sedan uppåt i
olika nivåer tills den når kommunfullmäktige.
På det sättet åstadkoms en sammanhängande modell med kontinuerlig återkoppling av resultat och måluppfyllelse till de olika beslutande nivåerna.
Målet är en sammanhängande och tydlig struktur för beslut, mål- och resultatstyrning, ändamålsenlig uppföljning, god ekonomisk hushållning samt effektiv
intern styrning.

Bild: Lednings och styrningsmodellen, Östra Göinge

Samlad förvaltningsorganisation
Den dagliga verksamheten i kommunen sköts inom samlad förvaltningen.
Tjänstemännen/personal återfinns inom tre verksamhetsområden/sektorer och
tre huvudavdelningar:
\\ Utbildning och arbete
\\ Hälsa och omsorg
\\ Samhällsutveckling
\\ Ekonomi och upphandling
\\ Stab och strategi
\\ HR
jungco.se
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– Vi styr, leder och organiserar vår verksamhet utifrån kundernas efterfrågan och behov. Till exempel är alla kompetenser som arbetar för barn och
unga samlade i ett verksamhetsområde under gemensam ledning. Vi har en
extremt tydlig rollfördelning mellan politik och förvaltning. Våra mål- och
resultatplaner (politiska viljan + budget + investeringsplan) är fyraåriga, vilket ger chefer och medarbetare förutsättningar att tryggt arbeta långsiktigt
och uthålligt med utveckling i respektive verksamhet.
Jonas Rydberg, Kommunchef Östra Göinge: ( Ur dagens samhälle Okt 2019)
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2. Närvärld

I detta avsnitt beskrivs Hörby kommun, utifrån nationella jämförelser, granskning av kommunens dokumentation, intervjuer, olika möten, bl a med fackliga
organisationer och utifrån de konferenser/workshops som genomförts i kretsen
av kommunens högsta politiker, ledning och nyckelpersoner. – samt granskning
och analys av offentlig statistik och fakta, kommunens styr- och ledningssystem, styrdokument, policys, riktlinjer, arbetsmiljökartläggningar, etc
1. Analys offentlig statistik och intern redovisning*
2. Gap analys - beskrivning av kommunens styrkor, brister och förbättringspotential / utvecklingsområden

* Avsnitten är sammanfattning av insamlat material och det finns felaktigheter i den data som kommunen redovisat till offentliga register, men i kombination med genomförda intervjuer, kontrollenkät,
och dialogmöten vill vi ändå hävda att den bild som redovisas nedan i hög grad överenstämmer
med verkligheten.
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2:1 Analys offentlig statistik
1. Beskrivning av kommunens ekonomiska läge och nuvarande prestation och
utmaningar - sammanställning ut ifrån granskning av kommunens styr- och
ledningssystem, styrdokument, policys, riktlinjer, arbetsmiljökartläggningar,
etc
2. ”Gap” analys - beskrivning av kommunens styrkor, brister och förbättringspotential / utvecklingsområden

Sammanfattning
Granskning av Hörby kommun utifrån nationell statistik, intern redovisning och
dokumentation, visar på goda förutsättningar att hantera det kommunala uppdraget utifrån demografi, kostnadsnivåer och kvalitetsresultat.
Det finns inom vissa verksamheter god förmåga att förbättra verksamhetens
resultat. (ett tydligt exempel är resultatförbättringen som redovisas inom ekonomiskt bistånd).
Rapportens generella rekommendation är att kommunen fördjupar bilden och
genererar fördjupad kunskap och fakta om de områden som sticker ut i den
offentliga statistiken. Det kan finnas felkällor, omständigheter och förklaringar
som påverkar såväl åtgärder som angelägenhetsgraden av redovisad statistik.
Inte sällan kan långsiktig förebyggande processer ha störst verkningsgrad inom
andra målgrupper och verksamhetsområden än där problemen visar sig. Stöd
till socioekonomiskt svaga grupper från socialtjänsten kan vara adekvat åtgärd i
relation till svaga resultat inom gymnasieskolan. På motsvarade vis kan utbudet
inom kultur och fritid ha gynnsam påverkan på äldres hälsa och behov av äldrevård. Detta förutsätter systematisk kvalitetsarbete som sker tvärsektoriell, över
de nuvarande förvaltningsgränserna.
Vår granskning redovisar även inom delar av verksamheten påtagliga brister och
en avsevärd förbättringspotential, både vad gäller ekonomi och resultat. Givetvis
finns områden där förbättring kan uppnås relativt enkelt och utan större insatser, men det finns även mer komplexa problemområden där det krävs mer
rejäla och omfattande åtgärder. Genom att studera Kolada, SCB, kommunens
räkenskapssammandrag och andra offentliga statistiska underlag, får man en
god bild av vilka som är kommunens utmaningar.
Vi har identifierat två områden i den nationella statistiken som vi uppfattar är
särskilt angelägna att arbeta vidare med, kundnöjdheten och ungdomssituationen.
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Medborgarundersökningarna visar missnöjda medborgare inom de flesta områden. Att kommuninnevånarna i Hörby är missnöjda är ett problem som under
flera år avspeglats i olika kund - och medborgarindex. Ett allvarligt problem
som riskerar ge negativ återverkan på den kommunala organisationen och skapa negativa spiraler. En negativ bild av kommunen kan försvåra rekrytering av
personal, påverka besöksnäring, företagens syn på kommunen, och inte minst
vara negativt för kommunens personal som i grunden gör ett bra arbete. Brukarundersökningar ger i allmänhet något bättre resultat. Kommuninvånarnas
negativa syn på kommunen är ett område som kräver åtgärder och att man
analyserar varför bilden är såpass negativ.
Kommuninvånarnas uppfattning om verksamheterna i är flera fall betydligt
sämre än vad mer specificerade kvalitetsmätningar uppvisar.

Utdrag från Kolada. Röd färg indikerar att kommunen är bland de 25% kommuner som har lägst
resultat i mätningen. Skalan är O-100, där 100 är idealet.

Det andra området är ungdomssituationen. Från gymnasieskolan redovisas låga
resultat, kriminaliteten bland ungdomar är hög och andelen ungdomar som
varken studerar eller arbetar är högre än i grannkommunerna.
Noteras att faktaunderlaget som redovisats från kommunen kan innehålla
felaktiga uppgifter. För Hörbys del bedöms de ekonomiska underlagen för 2018
vara relativt korrekta medan ekonomerna i kommunen bedömer att det finns
felaktigheter bakåt i tiden.
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Utdrag från Kolada.

Befolkningsstruktur
Hörby kommuns befolkningsstruktur är positiv i ett framtidsperspektiv. Kommunen har en högre andel invånare i arbetsför ålder vilket innebär en lägre
försörjningskvot* än i riket i genomsnitt. Kommunen har också färre ”unga äldre” dvs personer i åldersgruppen 65 - 79 år vilket innebär att antalet äldre inte
kommer att öka lika kraftigt som i många andra kommuner.
Kommunen har en lägre utbildningsnivå än riket, ett område som kommunen
bör analysera djupare för att göra en bedömning av hur man ska möta detta.
Arbetslösheten är lägre än i riket vilket är positivt. Andelen utrikes födda är lägre
än i riket och flyktingmottagandet var under 2018 ca hälften av riket i snitt. Inom
kommunen har det etablerats privata HVB ( Hem för vård och boende) som tagit mot utlandsfödda som formellt inte ingår Hörbys mottagande. Däremot skall
dessa ex vis erbjudas skolgång i vistelsekommunen. Hur detta påverkar Hörbys
demografiska premisser, resultat och åtgärdsplaner kräver fördjupad analys.

Jämförelse av nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan kommunens inrapporterade
nettokostnader och referenskostnaden som bygger på kostnadsutjämningen.
Referenskostnaden indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.
I kostnadsutjämningen har varje verksamhetsområde en standardkostnad som
ska korrigera för strukturella skillnader. Standardkostnaden för äldreomsorg baseras exempelvis till stor del på antalet äldre i befolkningen och standardkostnaden för grundskola på antalet individer i skolålder. Referenskostnaden är en
justering av standardkostnaden där hänsyn även tas till följande kommunövergripande delar i kostnadsutjämningen: löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. (Källa Kolada).
*Försörjningskvoten beräknas genom att lägga ihop antalet personer under 19 år och antalet personer över 65 år. Sedan delar man summan med antalet personer i arbetsför ålder (20-64 år). Det är
önskvärt att ha ett lågt värde.
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När det gäller dessa siffror så är det viktigt att rapportera in rätt. Ekonomernas
bedömning är att det har förekommit bekymmer med inrapporteringen men att
beloppen är relativt korrekta från 2018. Tillförlitligheten i räkenskapssammandrag och inrapporterade data är grunden för ett fungerande kvalitetsarbete. Att
beloppen sedan 2018 är relativt korrekta är en förbättring men duger givetvis
inte. Tillförlitlig och säkerställd rapportering av fakta bör vara en omedelbar och
prioriterad åtgärd.

Utdrag från Kolada, staplar till höger om 0 indikerar högre kostnad än förväntat medan staplar till
vänster indikerar lägre kostnad än väntat.

Statistiken visar att Hörby satsar mer resurser på öppen förskola, grundskola,
gymnasieskola och individ och familjeomsorg medan fritidshem och äldreomsorg har en lägre kostnad än ”förväntat”.
Nettokostnadsjämförelsen är ändamålsenlig
Hög kostnad/
Låg kvalitet

Hög kostnad/
Hög kvalitet

metod att använda sig av som en faktabaserad
grund när man söker efter effektiviseringsområden. En enkel kvalitetsmatris som indikerar
kvalitet och kostnad kan visa vilka områden

Låg kostnad/
Låg kvalitet

Låg kostnad/
Hög kvalitet

som ska prioriteras i första hand. Exempelvis
ligger gymnasieskolan lite högre än förväntat
i kostnad och med låga resultat och samma
gäller för individ och familjeomsorgen.

Det är strategiskt angeläget att analysera nettokostnadsjämförelsen och fråga
sig om det är medvetna val, exempelvis som i Hörby att satsa på grundskolan,
eller om det bara är något som blivit så?
Därefter går man vidare och diskuterar hur man vill att det ska se ut framöver.
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Kortfattad analys verksamhetsområden
Grundskola
Statistiken för grundskolan ser bra ut med genomgående bra resultat upp till
åk 6 medan resultaten för åk 9 är lite lägre. Sett över flera år ser det ut som
att kommunen gjort ett lyckat utvecklingsarbete gällande resultaten i åk 9 och
kanske ska man bara fortsätta med ett redan positivt utvecklingsarbete. Skolan
är ett intressant område att titta på när det gäller medborgarundersökningen.
Kunskapsresultaten för grundskolan är positiva. Kommunen lägger relativt
mycket resurser på skolan, skolinspektionens enkät redovisar goda resultat när
det gäller elever i åk 5 och har blandat resultat gällande elever i årskurs 9, ändå
är resultatet i medborgenkäten dåligt, medborgarna anser eller förmodar att
skolans resultat fungerar sämre generellt än vad den i verkligheten gör.

Utdrag från Kolada, grön färg = 25 % bästa kommunerna, gul färg = 50 % i mitten, röd färg = 25 % av
kommunerna med lägst resultat
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Gymnasieskola
Hörbykommun har en relativt låg andel elever som har en examen eller studiebevis både om man ser till resultaten efter 3 och 4 års gymnasiestudier. Ungdomarna har också haft svårt för att etablera sig på arbetsmarknaden. I kombination med statistiken kring ungdomars kriminalitet och bristande statistik när
det gäller socialtjänstens barn och ungdomsvård är detta ett viktigt utvecklingsområde där kommunen bör ta ett samlat grepp och involvera samtliga aktuella
aktörer, såväl kommunala som polis i ett gemensamt utvecklingsarbete där
man på ett tydligt sätt involverar målgruppen

Utdrag från Kolada, grön färg = 25 % bästa kommunerna, gul färg = 50 % i mitten, röd färg = 25 % av
kommunerna med lägst resultat

Individ och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd har gjort en utvecklingsresa under de senaste åren och
har förbättrat sina resultat, det finns dock utrymme för ytterligare förbättring. I
kombination med nettokostnadsavvikelsen är individ- och familjeomsorgen ett
område som kräver ytterligare analys och åtgärder.

Utdrag från Kolada, grön färg = 25 % bästa kommunerna, gul färg = 50 % i mitten, röd färg = 25 %
av kommunerna med lägst resultat
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Funktionsnedsättning
Statistiken när det gäller personer med funktionsnedsättning är inte särskilt
omfattande. Kvalitén har utvecklingsmöjligheter och kanske finns det åtgärder
att göra som inte skulle kräva allt för mycket insats. Kostnaderna är relativt låga.

Utdrag från Kolada, grön färg = 25 % bästa kommunerna, gul färg = 50 % i mitten, röd färg = 25 % av
kommunerna med lägst resultat
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Äldreomsorg
Kostnaderna för äldreomsorgen hävdar sig väl i jämförelser, och placerar sig
strax under den beräknade nettokostnaden och ligger bra till i övriga jämförelser. Kostnaderna ligger under riket, men är inte extremt låga. Kvalitén har ökat
2019 men kan utvecklas ytterligare och kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen
bör kunna innebära ökad kvalitet och förbättrad kostnadseffektivitet.
Andelen äldre i särskilt boende är väldigt lågt i förhållande med antalet äldre
som har hjälp i hemmet vilket kan vara rätt insats och kostnadseffektivt, men
kan även innebära stora kostnader i form av omfattande och kostsam hemtjänst på grund av att det saknas plats i särskilt boenden. Den långa väntetiden
för att få plats i särskilt boende indikerar att hemtjänst inte är rätt insats för de
som erhållit beslut om plats i äldreboende. Lång väntan på särskilt boende kan
utöver den mänskliga aspekten, också innebära kostnader i form av särskild
avgift från Inspektionen för Vård och Omsorg. Även kvalitén kan påverkas av att
äldre bor kvar i hemmet längre än man egentligen vill eller kan.

Utdrag från Kolada, grön färg = 25 % bästa kommunerna, gul färg = 50 % i mitten, röd färg = 25 % av
kommunerna med lägst resultat
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Kultur och fritid - Samhälle och miljö
Inom både dess områden finns det ganska få indikatorer, de som finns visar en
blandad kompott av goda och medelgoda resultat.

Utdrag från Kolada, grön färg = 25 % bästa kommunerna, gul färg = 50 % i mitten, röd färg = 25 %
av kommunerna med lägst resultat

Sammanfattning
Som i andra kommuner finns det i Hörby ett stort behov av att arbeta systematisk med kommunens ekonomi för att kunna upprätthålla verksamheten över
tid. Trots relativt gynnsamma demografiska faktorer, visar vår analys att läget
förutsätter kraftfulla åtgärder. Nyckeltalen frånKolada påvisar, som vi tidigare
visat, högre nettokostnader än förväntat i de flesta verksamheter. De finansiella
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nyckeltalen avseende 2018 från Kolada visar att kommunen befinner sig ungefär i medel när det gäller de flesta frågor förutom självfinansieringsgraden för
kommunens investeringar.
I prognos 2 beräknades självfinansieringsgraden för 2019 uppgå till 16 % vilket
är väldigt lågt. I delårsrapport 2 redovisar nettokostnadsökning på 7,6 % medan
intäkterna ökat med 4,8 % vilket, inte är hållbart.

Kommunen har under perioden 2009 - 2018
endast haft ett år med negativt resultat, men
i prognosen för 2019 flaggades för ett underskott på 16,9 mkr och ställer man budgeten för
2020 gentemot det prognosticerade resultatet
för 2019 kan man konstatera att läget för 2020
är allvarligt. Socialnämnden har en differens
på - 19 mkr och tekniska nämnden en differens
på - 18 mkr. Det budgeterade positiva resultatet
för 2020 är 9,1 mkr, och för det krävs det alltså
att tekniska nämnden och socialnämnden minskar sina kostnader kraftfullt och
att även övriga verksamheter skär ner på sina kostnader. Även för 2021 är det
budgeterade resultatet lågt 1,2 % vilket gör att kommunen understiger tidigare
satta mål om 2 % i resultat för både 2020 och 2021.
Sammanfattningsvis är det viktigt att kommunen vidtar kraftfulla åtgärder, och
att det sker snarast möjligt. Samtidigt måste åtgärder genomföras med ett
kommunstrategiskt perspektiv för att undvika kostnadsövervältringar. Rapporten
redovisar att för att hantera det ekonomiska läget per den 31/12 2019, framtida
demografiska förändringar samt socioekonomiska faktorer krävs en effektivisering om minst 4 % av 2019 års nettokostnader. Denna bedömning har upprättats i samverkan med kommunens tf ekonomichef.
Den nya organisationen förbättrar kommunens förutsättningar att åstadkomma
en sådan effektivisering.
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2:2 Gap-analys - Styrkor, svagheter,
utvecklingspotential och
förbättringsområden
Bakgrund
Målet med gapanalysen är att identifiera gapet mellan den verksamhet som
bedrivs idag och önskade/optimala verksamheten (kommunens vision/mål). En
nulägesanalys med identifiering av styrkor, svagheter, utvecklingspotential och
förbättringsområden lägger en grund till det fortsatta arbetet.
Källor till denna analys har utgjorts av offentlig statistik, kommunala styrdokument och uppföljningar, medarbetarenkäter, intervjuade tjänstemän och politiker samt kontrollfrågor i enkät till berörda chefer. Analysen har stämts av i
samband med de workshops som genomförts tillsammans med politiker och
ledningen. De förbättringsområden som berör samverkan och arbetsformer
inom ledningen, eller mellan ledningen och politiken, har avhandlats i särskild
ordning bl a i samband med genomförda workshops, ledningskonferenser och
ledningsmöten. Denna process kommer att fortsätta, men berörs inte av analys
och rekommendationer som redovisas nedan och i förstudien.

Källor:
\\

Medborgarundersökningar,

\\

Kommunkompassen, Kolada och övriga faktabaserade offentliga källor, kommunala styrdokument och uppföljningar, medarbetarenkäter

\\

Intervjuade tjänstemän och politiker

\\

Kontrollfrågor i enkät till berörda chefer

\\

Workshops

\\

Möten med kommunens chefer

\\

Avstämning med fackliga organisationer/cesam

Fokusområden
Analysen har samlat fakta och åsikter mm inom följande områden:
\\

Styrning/Ledning/Ledarskap

\\

Organisation och struktur - Organisering, processer, kompetenser, uppdrag,
normer och ”kultur”

\\

Resultat, ekonomisk utveckling, kvalitet

En nulägesanalys med identifiering av styrkor, svagheter, utvecklingspotential
och förbättringsområden lägger en solid grund till det fortsatta arbetet.
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Styrning/Ledning/Ledarskap
Inom området värderas förutsättningar i form av system, policys, strukturer mm
för politiskt och verksamhetsmässigt ledarskap.

Styrkor
1. Det finns ändamålsenliga strukturer, värdegrund, mål och vision
2. Föredömligt få mål och lättbegriplig målstyrningsmodell
3. Gemensam chefs- och ledarskapspolicy
4. Finns dokument som beskriver förväntningar på chefer,
”Att vara chef och ledare”
5. Inom förvaltningarna finns ledningsstrukturer/processer som
säkerställer basverksamheten
6. Kommunen som samhällsbyggare ges ganska höga betyg i kommunkompassen (Posumgrupp, Folkhälsoarbete, Trygga Hörby, Handlingsplan våldsbejakande extremism, språkcafé, medborgarlöfte, mm)
7. Det finns resultatmål och förväntan om resultatutveckling

Svaga sidor, risker och problem
1. Finns ett behov av genomsyrande helhetstänk avseende styrning och ledning
2. Oklarheter i roller och ansvar i organisationen och mellan politiker och verksamhet
3. Saknas formaliserad uppdragsbeskrivning till förvaltningscheferna
4. Bristande struktur i ledningsgruppens roll och uppdrag avseende, syfte ,
gemensamt uppdrag, arbetsformer, mm
5. Bristande styrning och avsaknad av styrsystem för horisontella processer,
fokusområden och strategiska utvecklingsområden
6. Inom organisationen finns en ackumulerad oro och frustration bland de
fackliga organisationerna

Sid 40 | 2. Närvärld

jungco.se

Utveckling - områden för förbättring, utveckling och förändring
1. Situationen kräver en omfattande förändrings och utvecklingsprocess – Det
finns mycket som är bra men under flera år har det saknats en genomgripande ledningsprocess i det kommunövergripande arbetet, vilket inneburit
att förvaltningarna utvecklat egna handlingsmönster och kommunorganisationen upplevs både utifrån och internt som splittrad och ineffektiv.
2. Den politiska styrningen och kontrollen - viktig att etablera ett helhetstänk
som genomsyrar styrning och uppföljning - angeläget att implementering
sker utifrån vision och värderingar
3. Se över och stärk chefernas situation. Ett kompetent och lyhört ledarskap
bygger på ett tydligt chefsmandat och är absolut förutsättning för kostnadseffektivitet och kvalitetsutveckling.
4. Utveckla bolagsstyrningen
5. Kommunen måste enas om och implementera ett övergripande styr - och
ledningssystem, dvs;
		

a. Kvalitetsstyrning (indikatorer),

		

b. Målstyrning (prioriterade mål och uppdrag) och

		

c. Ekonomistyrning (ekonomistyrningsprinciper, system för

			

resursfördelning och investeringar)

Exempel, Sollentuna (Årets kvalitetskommun 2019)

jungco.se

2. Närvärld | Sid 41

Organisation och struktur
Organisations - och ledningsstruktur, organisering, processer, kompetenser,
uppdrag, normer och organisationens verksamhetsidé och ”kultur”

Styrkor
1. Det finns antagna arbetsmodeller, dokumentstruktur, budget och uppföljningsprocess, reglemente för Intern kontroll, attestbestämmelser, delegationsordningar, etc. Det mesta som krävs för en väl fungerande kommun
finns på plats.
2. Genomgående ”transparenta” och lättåtkomliga dokument på hemsidan
3. Kommunen har genomfört flera satsningar på personalen och arbetsgivaransvaret, ”Attraktiv arbetsgivare” och ”Hållbart medarbetarengagemang”.
4. Medarbetare trivs ganska väl och har förtroende för närmaste chef
5. Verksamheterna medverkar aktivt i olika regionala samverkansstrukturer bl
Inom Region Skåne och olika konstellationer av olika skånska kommuner
som samarbetar kring olika kommunala uppgifter. (Räddningstjänst, IT, vård
och omsorgscollege, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, internationella samarbeten (Kosovo - infrastruktur)
6. Finns manual och riktlinjer kring profilering och användande av
logotypes mm
7. Finns en genomsyrande medvetenhet om problembilden och vilja att
genomföra genomgripande förändringar av kommunens organisation,
ledning, styrning, och system.
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Svaga sidor, risker och problem
1. Saknas en genomsyrande organisationskultur, och de olika förvaltningarna
har i hög grad utvecklat egna system eller arbetsordning för att kunna fullfölja sina uppdrag. Detta bidrar till att den kommunala servicen fungerar men
motverkar långsiktigt kommunens effektivitet
2. Förvaltningarna har byggt upp egna ”unika” arbetsprocesser, vilket varit
nödvändigt och ansvarstagande, men som skapar bristande enhetlighet,
vilket i längden riskerar att försvåra samverkan mellan nämnder och verk
samheterna och på sikt påverkar kostnadseffektiviteten negativt.
3. Inom vissa förvaltningar, upplever man behov av stärkt lednings- och verksamhetsstöd samt chefer med alltför stora ansvarsområden.
4. Kloka människor vars ambitioner och vilja att göra ett gott arbete inte tas
tillvara på ett bra sätt.
5. En längre period av chefsbyten och bristande kontinuitet i ledningsarbete
och en längre period av chefsbyten och flera majoritetsskiften har skapat
bristande kontinuitet i ledningsarbetet och skapat oro och frustration bland
delar av personalen.

Potentialen - områden för förbättring och utveckling
1. Roll - och ansvarsfördelningen, mellan politiker och tjänstepersoner,
		

a. Krävs dialog och process i syfte att klarlägga och klargjord

			

ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning och mellan

			

ledning och fackliga organisationer.

2. Ny organisationsmodell - Införande av sammanhållen ny
organisationsmodell
		

a. Analys av ledning och styrning – processorienterad

			förvaltning.
		
		

b. Analys av styrning av övergripande fokusområden/

			
		
		

horisontella områden/gemensamma strategiska områden .

c. Ökad samverkan och samordning inom och mellan

			kärnverksamheter.
		
		

d. Analys av stöd och service, administration samt övrig intern
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service i den samlade förvaltningen.

e. Analysera förutsättningar och ändmålenlighet i alternativa

			

driftsformer inom samtliga verksamheter och inom

			

kommunens stödfunktioner.
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Resultat, ekonomisk utveckling, kvalitetsarbete
Styrkor
1. Kommunen har skaffat kvalitativa ingångsvärden genom att ha deltagit i
kvalitetsgranskningen ”Kommunkompassen” till grund för fortsatta strategiska överväganden
2. Socialtjänsten har en modell för mål- och resultatstyrning - (bl a implementerat verksamhetssystemet Stratsys) Är och kan vara en förebild vid skapandet av samordnad kommunorganisation/ny organisationsmodell
3. Finns verksamheter som presterar god kvalitet. (se ovan )
4. Finns vilja och erfarenhet inom samtliga förvaltningar att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete.

Brister
1. Generellt bedrivs inte ett kommunövergripande systematiskt effektiviseringsarbete. Kolada och olika jämförelser andra kommuner visar att kommunens ekonomiska resultat överlag kan förbättras.
2. Låg måluppfyllelse inom flera verksamheter och medborgarna är tydligt
missnöjda med kommunens verksamhet.
3. Kommunen saknar genomgripande strategi för kvalitetsarbete, resultatstyrning och effektivitetsutveckling .
4. Saknas övergripande beskrivning av hur medborgare och brukare ska få ett
ökat medinflytande.
5. Beslut som inte genomförs.
6. Kommunen saknar eller brister kraftigt avseende systematisk resultatfokus,
kvalitetsarbete, innovations- och utvecklingsarbete.
7. Det finns bristande samsyn avseende lokalförsörjning, regler/procedur kring
interndebitering, m.m.
8. Bristande premisser för effektivt övergripande ledningsarbete som bland
annat medfört ej ändamålsenlig styrning av horisontella/ övergripande processer, ex barnkonventionen och översiktsplanen, samt arbetet med strategiska utvecklingsområden, ex kvalitetsarbete, digitalisering och innovation.
9. Många goda initiativ, ”finns i luften”, men som inte fullföljs utifrån inledande
ambition och mål.
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Potentialen - områden för förbättring och utveckling
1. Ekonomiska åtgärder, effektiviseringar, åtstramningar och besparingar, måste
bedrivas systematiskt och genomföras långsiktigt för att undvika, kontraproduktivitet, dvs kostnaderna för åtgärderna riskerar att överstiga besparingen
- prioriterat eftersom utvecklingen av kommunens nettokostnader oroar.
2. Inled planeringen av ett systematiskt kvalitetsarbete, och kvalitetsstyrning.
Använd Kommunkompassen, Kolada, Kostnad per brukare, och olika jämförelser för inledande analys och dialog mellan politiken och ledningen
3. Samlad förvaltningsorganisation - ny organisatorisk modell - Utveckla övergripande strategi och handlingsplan i för ökad resultatfokus/styrning och
effektivitet
4. Om man studerar centrala styrdokument har brukaren en relativt sett svag
ställning i Hörby. På enskilda förvaltningar kan man visserligen se att ”brukarna ska sättas i centrum”, men det behöver vara hela kommunens angelägenhet. (Finns olika metoder, servicedesign, fokusgrupper, brukarrevision, omröstningar på hemsidan, etc)
5. Digitalisering och fler e-tjänster - angelägna strategiska frågor som berör
samtliga verksamheter
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2:2.1 Sammanfattning
Bedömningen är att Hörby kommun har goda förutsättningar att lyckas med
att utveckla såväl organisation som kvaliteten i servicen och tjänsteutbudet till
kommuninvånarna, företagare, besökare och övriga intressenter.
Det finns ändamålsenliga strukturer, värdegrund, mål och vision även om den
är aktuell för en förnyad process och omvärdering. De problem Hörby kommun
upplever och som redovisas i rapporten, grundar sig i stora delar i bristande
efterlevnad till det som är bestämt. (politiska beslut, policies, riktlinjer , handlingsprogram, projekt, mm).
Det är viktigt att både politiker och tjänstemän, oavsett vilken roll man har, inser
betydelsen av att komma tillrätta med de bekymmer och problem man allmänt
vittnar om. Att se problemen och lyfta fram dessa är en angelägen inledning
på ett långsiktigt utvecklingsarbete. Överlag bedöms medborgare/brukare ha
en ganska svag ställning i Hörby och här behövs en gemensam syn och ett
gemensamt arbete för att förändra och förstärka brukarens/medborgarens roll
och uppfattning om kommunen. I den politiska värdegrund som presenterades
i budget 2020 beskrivs den politiska ambitionen kring medborgarnas upplevelse
av Hörby vilket kan vara en möjlig utgångspunkt i det fortsatta arbetet med ett
ökat medborgarinflytande.
Kommunens huvudsakliga fokus bör vara ekonomi, resultat och kvalitetsarbete.
Ett systematiskt arbete med ekonomi, kvalitet och resultat med kommunen
som helhet som bas och en tydlig styrning utifrån politiska mål. Det finns i hög
grad strukturer och dokument, det gäller nu att följa dem, revidera dem vid
behov. Det krävs konkreta, realistiska, mätbara resultat och att skapa förutsättningar för att dessa ska uppnås måste vara högst prioriterat.

Hörby kommuns styrkor i sammanfattning
\\ Det finns ändamålsenliga strukturer, värdegrund, mål och vision. Kommunen
har föredömligt få mål och en lättbegriplig målstyrningsmodell med resultatmål och en förväntan om att resultatmålen ska nås. Genomgående håller
kommunens dokument en god kvalitet och finns lättillgängliga.
\\ Man har satsat på medarbetare och ledarskap inom kommunen. Kommunen arbetar med ”Attraktiv arbetsgivare” och ”hållbart medarbetarengagemang” och medarbetarenkäten visar att personalen trivs och har förtroende
för närmsta chef. Det finns dokument och policys till stöd för cheferna.
\\ Inom förvaltningarna finns uppbyggda ledningsstrukturer som tryggar basverksamheten.
\\ Kommunen får ett högt betyg inom området ”Kommunen som samhällsbyggare” i kommunkompassen som gjordes av SKR 2018. Detta innebär
att kommunen bedöms göra ett gott arbete när det gäller samverkan med
lokalsamhället i form av förenings, kultur- och näringsliv samt i samverkan
regionalt och nationellt.
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Hörby kommuns svagheter i sammanfattning
\\ Medborgarna är missnöjda med verksamheterna och inom flera verksamheter är måluppfyllelsen låg. Det saknas övergripande beskrivning av hur
medborgare och brukare ska få ett ökat inflytande. Överlag finns det brister i
resultatfokus, kvalitets-, innovations- och kvalitetsarbete.
\\ Avsaknad av formaliserad uppdragsbeskrivning till förvaltningscheferna samt
en organisation där flertalet chefer är nya eller tillförordnade. Förvaltningscheferna har varierande kunskap kring roll- och ansvarsfördelning inom
bland annat system för styrning och ledning och ledningsgruppens roll och
uppdrag. Detta hämmar utvecklingen och identifieringen av horisontella
processer och strategiska utvecklingsområden och dränerar kommunen på
energi. Helhetssyn på kommunen saknas vilket också SKL belyser i kommunkompassen.
\\ Kommunen saknar en genomsyrande organisationskultur och de olika
förvaltningarna har i hög grand utvecklat egna system eller arbetsordningar
för att kunna fullfölja sina uppdrag. Detta skapar bristande enhetlighet och
riskerar att försvåra samverkan mellan nämnderna vilket på sikt inte är kostnadseffektivt. Inom vissa förvaltningar upplevs behov av ökat lednings- och
verksamhetsstöd samt chefer med allt för stort antal medarbetare vilket
också kan hämma kostnadseffektivitet.

Hörby kommuns potential
– områden för förbättring och utveckling
\\ Det krävs, och finns en stor möjlighet, att ”börja om från början” både när
det gäller samverkan politik/tjänstemän och i arbetet i ledningsgruppen. Det
finns en vilja och öppenhet från både den politiska ledningen och cheferna
att överbygga och ta i tag i de problem som funnits. Ledningsgruppen behöver direkt ta ansvar för helheten i Hörby kommun och vara ett sammanhållande nav i det pågående arbetet med att stävja kostnadsutvecklingen
samtidigt som man arbetar med den sammanhållna kommunorganisationen och hur den påverkar planerings- och styrprocesser, arbetsformer, stöd
och servicefunktioner, roll och ansvarsfördelning mellan verksamhet och
politik samt nämndsindelning.
\\ Den politiska styrningen och kontrollen – det är viktigt att etablera ett
helhetstänk som genomsyrar styrning och uppföljning och angeläget att
implementering sker utifrån vision och värdegrund. Roll och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner måste utarbetas, fastställas och
respekteras av alla. Medborgaren/brukaren måste få ett tydligare fokus vilket
bör tydliggöras i kommunens styrdokument.
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\\ Omarbeta och anpassa ”Planerings- och uppföljningsprocess” – kärnan i
systemet till den samordnade organisationsmodellen där visioner, målsättningar och process för kommunens grunduppdrag, utveckling och förbättring samt ekonomiska mål finns tydliggjorda. Målen uppfylls genom:
\\ Kvalitetsstyrning (indikatorer och systematiskt arbete)
\\ Målstyrning (prioriterade mål och uppdrag)
\\ Ekonomistyrning (ekonomistyrningsprinciper, system för
resursfördelning och investeringar).
\\ Se över och stärk chefernas situation, kompetent och lyhört ledarskap är en
förutsättning för kostnadseffektivitet och kvalitetsutveckling.
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3. Framtid

I framtidsavsnittet redovisas förstudiens rekommendationer och förslag till åtgärder. Förslagen är konsulternas förslag till åtgärder, men rekommendationerna
har diskuterats och prioriterats tillsammans med de politiker och tjänstemän
som medverkat vid workshops och övriga möten, inom ramen för förstudien.
1. Förstudiens förslag till beslut samlade rekommendationer
2. Motiven för samordnad organisationsmodell
3. Den samlade organisationens risker och konsekvenser för den ekonomiska
utvecklingen, kommuninvånare, brukare, medarbetare och för den politiska
processen. (ev del av framtiden)

3:1 Rekommendationer – inledning och
analys i sammanfattning
I framtidsavsnittet (3) redovisas förstudiens rekommendationer och förslag till
åtgärder. Rekommendationerna är konsulternas förslag till beslut och fortsatt
process. Förstudien har genomförts med delaktighet från ledande politiker och
tjänstemän (se ovan).
Det övergripande uppdraget har varit att redovisa en beskrivning av nuläget och
av en ny samlad förvaltningsmodell. Förstudiens beskrivningar och slutsatser
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understödjer kommunledningens bild av att det krävs kraftfulla åtgärder. Vår
uppfattning är att det krävs en genomgripande förändring av Hörby kommuns
organisationsmodell och system för ledning och styrning.
Kommunen upplevs splittrad, dels beroende på bristande förutsättningar för
det övergripande ledningsarbetet, förvaltningsgränser, och även utifrån behovet
av ett helhetstänk som genomsyrar organisationen. Kommunens övergripande
strategiska arbete behöver utvecklas och fokusera effektivitet, kvalitetsfrågor
och långsiktig ekonomisk hushållning med skattemedel.
Förstudien påvisar att den samlade organisationen skapar betydliga mervärden
för effektiv ledning och styrning av kommunen.
Kommunen står inför omfattande utmaningar ekonomiskt och sett till kommuninvånarnas och samhällets ökande behov och krav av tjänster och service,
krävs skyndsamma och genomgripande åtgärder.
Det mest prioriterade området i nuläget bör vara att formera den samlade organisationen och som ett led i detta en tydlig och enhetlig modell för styrning,
ledning och uppföljning. Detta ger den politiska ledningen och förvaltningsledningen realistiska förutsättningar att utveckla och förvalta Hörby kommun.
Rapporten redovisar att det för att hantera det ekonomiska läget per den 31/12
2019, de framtida demografiska förändringar samt socioekonomiska faktorer
behövs en effektivisering om minst 4 % av 2019 års nettokostnader. Den nya
organisationen förbättrar kommunens förutsättningar att åstadkomma en sådan
effektivisering.
De direkta ekonomiska konsekvenserna av den nya organisationsmodellen
kommer att klarläggas i den kommande utredningsfasen. Synergier, effektiviseringar och samordningsvinster kräver en fördjupad utredningsprocess.
Analysen visar att den allvarliga ekonomiska situationen och övriga utmaningar, som redovisas ovan, utgör betydande motiv för helhetssyn, tvärsektoreiellt
arbete och ett övergripande strategiskt lednings och styrningsarbete.
Kommunens problem har funnits och förstärkts under en längre tidsperiod och
är resultatet av rådande förutsättningar, genomförd politik, organisation, samt
ineffektiva modeller för styrning och ledning, och/eller bristande följsamhet till
styrdokument.
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Förstudien redovisar följande rekommendationer
1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en samlad organisatorisk förvaltningsmodell som betonar och präglas av
		

1. Ett enhetligt system för styrning, ledning och uppföljning,

			

samt ett gemensamt ansvarstagande för helheten och

			

kommunens samlade verksamhet och utveckling.

		

2. Tydliggjord roll och ansvarsfördelning inom och mellan

			
		

3. Tydliggjorda processflöden och processorienterat arbets-

			
		

organisationens olika delar.
sätt - medborgarna/kommuninvånarnas behov i centrum

4. Allt som kan göras lika skall göras lika och med kommu-

			

nens helhet i fokus.

2. Kommunen bibehåller facknämnderna i nuläget men överväger behovet att
framgent se över nämndsorganisationen.
3. Den samlade organisationsmodellen ska utredas och implementeras i en
process som bygger på delaktighet och transparens
4. Utredningen genomförs i tre delprojekt:
		

1. LEDNING OCH STYRNING
Delmål
\\

Principiellt beslut om övergången till processorienterad ’
samordnad kommunförvaltning, där ledningsprocessen
och verksamheten präglas av gemensamt ansvarstagande
och prioritering av övergripande mål för den samlade kommunförvaltningens resurser.

\\

Ny övergripande organisations- och ledningsstruktur, förändrad nomenklatur och begrepp avseende organisationens nivåer, chefsbefattningar, etc.

\\

Nya eller reviderade enhetliga riktlinjer för ekonomi- och
budgetprocess och övriga styrprocesser, reglementen, policys mm. Underlag för påbörjad nollbasbudgetering.

\\

Arbeta fram en modell för ledning och styrning av de horisontella uppdragen (barnkonventionen, miljöarbete, näringslivsfrågor, trygghetsfrågor, planprocessen, prevention
barn och ungdom, folkhälsoarbete, etc)

\\

Beskriv utveckling av kommunens systematiska kvalitets-,
utvecklings- och förbättringsarbete

\\

Den samlade förvaltningen skall ha tydligt fokus på kostnadseffektivitet, strävan efter synergier, minskade kostnader och god hushållning med skattemedel.
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2. PROCESSINRIKTAD SAMVERKAN
			 MELLAN KÄRNVERKSAMHETER
Delmål
\\

Beslutsunderlag om hur kärnverksamheten skall
organiseras.

\\

Fastställande av reviderad struktur, förändrad ansvarsfördelning och beskrivning av en flexibel arbetsprocess
inom kärnverksamheterna, där olika målgrupper eller insatsområden, sätts i fokus för systematisk samverkan. (Ex
familjen, ungdomar, äldre, integration, arbetsmarknadsåtgärder)

		

3. STÖD OCH SERVICE
Delmål
\\

Beslutsunderlag om samordnade stöd- och servicefunktioner och hur gemensamma funktioner ska utformas för att
bäst stödja politiken, kärnverksamheten och övriga funktio
ner i den samlade kommunförvaltningen

5. Effektiviseringsprocessen och kvalitetsarbetet bör ”rivstartas” och
integreras i delprojektet ”ledning och styrning” vid införande av den samlade
förvaltningen. Den samlade förvaltningen skall utredas och implementeras
med målsättningen att effektivisera och rationalisera kommunens samlade
resursutnyttjande. Den fördjupade utredningen ska konkretisera synergier
och samordningsvinster som den samlad organisationsmodellen skapar.
I samtliga delprojekt skall beskrivas digitaliseringens betydelse och utveckling, samverkan med andra kommuner eller myndigheter i form av tjänsteköp eller leverans, samt alternativa driftsformer.
6. Kommunstyrelsen / kommundirektören ges i uppdrag att inleda fördjupad
utrednings och planeringsprocess inför införandet av den samlade förvaltningsmodellen från 2021.

3:2 Motiven för samordnad
organisationsmodell
Hörby kommun liksom övriga svenska kommuner står inför svåra utmaningar,
såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Detta kräver att kommunernas
verksamhet produceras genomtänkt och effektiv. Att göra rätt saker på rätt sätt
kommer att vara helt nödvändigt. Omvärldsavsnittet och närvärldsavsnittet
ger en både alarmerande och samtidigt optimistisk bild av läget. Situationen i
Hörby är flera avseenden allvarligt och kräver åtgärder, men det finns även olika
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positiva faktorer och en gemensam lägesbild inom förvaltning och politisk ledning, och medvetenhet om behovet av kraftfulla åtgärder.
I nuläget brister kommunen avseende effektivitet, ledning och styrning. Situationen har vuxit fram under en längre period och istället för att skuldbelägga
varandra har politik och ledning under förstudie processen funnit en plattform
att arbeta vidare utifrån. Man är överens om behovet av en tydlig rollfördelning,
tillit och respektfullhet i förhållande till komplexiteten i respektives uppdrag.
Den nuvarande organisationen saknar goda premisser för det effektiviseringsarbete som krävs. Även om man kompenserar eller åtgärdar de formella brister
som finns uppfylls inte de krav som ställs att arbeta effektivt med övergripande
strategiska områden/horisontella processer. (se ovan i flera avsnitt) Organisationens chefer och medarbetare redovisar låg tilltro till den nuvarande organisationen förutsättningar.
Motsvarande gäller även interna processer som kräver gemensamma angreppssätt. I nuläget helhetstänk, gemensamma lösningar och processorienterade
kommunövergripande strategier.

Motiv - för införande av samlad kommunförvaltning
\\

Organisationen understödjer gemensamma processer och ansvarstagande
för helheten och motverka ”förvaltningstänkande”

\\

Samordning av gemensamma resurser – ökad effektivitet

\\

Gemensam ledning ökar effektivitet och förståelse för prioriteringar

\\

Samverkan mellan verksamheter, strategiskt, och operativt

\\

Förmågan att bedriva utvecklingsprojekt som berör helheten

\\

Stödjer processinriktat arbetssätt mot olika målgrupper i samverkan mellan
flera kärnverksamheter.

\\

Ökad förmåga att upprätthålla ansvaret för helheten.

\\

Ett tydligt arbetsgivaransvar när all personal underställs kommunstyrelsen

\\

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt och samordningsansvar stärks

\\

Ökad redundans genom att ansvaret och gemensamma stöd och servicefunktioner

Effektmål
Politiker och tjänstemän som medverkat i förstudien har enats om följande
målbild på ca två års sikt.

Projektet ska leda till:
Den nya organisationsmodellen / den samlade kommunförvaltningen innebär
plattform och förutsättningar för utveckling nu och framåt:
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1. En kommunförvaltning där den bärande idén är ett tydligt medborgarperspektiv, helheten och fokus på vad som är viktigast för hela kommunen, och
där verksamheten präglas av gemensamt ansvarstagande och prioritering av
övergripande mål och den samlade förvaltningens resurser.
2. Politik, chefer och medarbetare känner sig trygga i sina respektive uppdrag,
roller och ansvar. Det råder öppenhet, transparens och etablerad samverkan
mellan olika delar och nivåer av organisationen
3. Kommunens verksamhet präglas av tydliga politiska direktiv och följsamhet
till ekonomiska förutsättningar och styrprinciper, och av att beslut och verkställigheten sker ”långt ut” i verksamheten.
4. En kommun som stärkt sitt varumärke och attraktionskraft för ökad inflyttning, nya företag och rekrytering av olika kompetenser. - ” snacket på stan är
positivt”
5. Kommunens planering, styrning och uppföljning beskrivs i enhetliga styrdokument och regelverk. (Det finns en röd tråd genom ledning, styrning, genomförande och uppföljning.) Styrsystemet beskrivs i gemensamma årshjul,
avseende budgetprocess, årsredovisning mm, och där olika processer ska
genomsyras av förståelse för helheten. Detta grundläggs och säkerställs
genom att den politiska och tjänstemannaledningen samverkar i övergripande forum.
6. Den samlade organisation är kostnadseffektiv och medger ett mer flexibelt
nyttjande av personella och finansiella resurser, utifrån övergripande prioriteringar och nya utmaningar.
7. Verksamheten präglas av systematisk kvalitetsarbete, av omvärldsanalys och
framförhållning, strategisk övergripande planering, genomförande, uppföljning och utvärdering.
8. Medarbetarna upplever högre tillfredsställelse i vardagsarbetet, och det är
lätt att rekrytera personal.
9. Systematisk samverkan mellan kärnverksamheter som flexibelt (agilt) fångar
medborgarnas behov. Och som identifierat gemensamma målgrupper, effektiva processer, tydliggjorda gränssnitt och gemensamma ansvarsområden/målgrupper/insatsområden.
10. Det råder likvärdiga förutsättningar och anställningsvillkor för personal/med
arbetare oavsett var i kommunförvaltningen man arbetar.
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3:3 Risker och konsekvenser
utifrån huvudrekommendationen –
Samlad förvaltning
Det kan finns ett inbyggt motsattsförhållande mellan hur man mest effektivt producerar kommunala tjänster och uppnår samordningsvinster och vilka
konsekvenser det innebär för den lokala demokratin, om makten förskjuts till
få elitpolitiker (när nämnder avskaffas) och chefer. I Hörby som inte planerar att
avskaffa nämnderna är detta i nuläget inte relevant.
Däremot kräver alla förändringar att man låter det tar tid och att man bevakar
den nya modellens värden uthålligt. Vanans makt är stark och det kan uppstå /
kvarstå större solidaritet med den egna nämnden än med kommunen.
Konsekvenserna för organisationen är omfattande i den bemärkelse att man
utgår från en helt förändrad värdegrund, teknologi och systematik. Det krävs väl
genomtänkta budgetfördelningssystem och rutiner som säkerställer samordning och det processorienterade arbetssättet. Det kommer att ingå i projektet
att klarlägga exempelvis budgetprocessen.

Ekonomisk utveckling
Motivet för samlad förvaltning är effektivitet. Förutsättningarna att effektivt
hantera kommunens resurser ökar. Den samlade förvaltningen upplevs som
strategisk angelägen för att Hörby ska finna fokus i den övergripande ledningsprocessen.

Verksamheten
De stora verksamhetsmässiga förändringarna på kort sikt uppstår främst på
ledningsnivå samt inom stödfunktioner och intern service som samorganiseras.
Alla verksamheter skall ges ett jämbördigt stöd utifrån behoven och alla verksamheter underställs riktlinjerna för ekonomistyrning, HR processer, administrativa regler, etc. Cheferna inom dessa områden är dels ansvariga att bevaka
normativa system (riktlinjer för styrning och ledning) och att tillgodose verksamheternas behov av stöd och service.
För kommunens kärnverksamhet innebär reformen övergången till att man
skapar s.k. sömlösa processer i syftet att tillgodose brukarnas behov. I detta ska
inte underskattas förbättrade förutsättningar för tidiga insatser och prevention,
där insatserna för samma målgrupp inte sällan finns inom flera olika verksamheter. Kommunens ska i nästa skede utreda och fatta beslut om kärnverksamhetens indelning och benämning. Man kan välja att skapa sektorer med nya
verksamhetskonstellationer eller tona ner organisationsfrågan och lägga fokus
på målgruppsorienterade processer. Flera kommuner ersätter förvaltningar
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med ”verksamhet”. Kommundirektören blir den ende förvaltningschefen medan
nuvarande förvaltningschefer blir verksamhetschefer eller sektors chefer.
I Hörby som behåller nämnderna finns möjligheten att flera verksamheter bedriver verksamhet åt en nämnd, exempelvis bildningsnämnden.

Kommuninvånare och brukare
Konsekvenserna för kommunens medborgare kommer att påverkas positivt
eftersom syftet är ökad samordning mellan kärnverksamhet där olika målgrupper sätts i centrum. Syftet är att flera målgrupper och kommunala basområden
kräver stöd från flera verksamheter och nämnder. Äldre, barn och unga, arbetsmarknadsfrågor, trygghet, folkhälsa, miljöarbete.

Medarbetare
Den samlade förvaltningen påverkar framförallt medarbetare och chefer inom
kommunens centrala funktioner och stöd och service. Övergången från förvaltning till verksamhet eller sektor, är tämligen odramatisk. Den fördjupade utredningen, dvs delprojekt ”Stöd och service” kommer att konkretisera konsekvenser och förändrade arbetsförhållanden för berörd personal. Kärnverksamhet
påverkas långsiktigt av förändrad metodik, mm
På längre sikt påverkas alla medarbetare inom den samlade förvaltningen, av
den starka betoningen av det gemensamma och helheten.

Den politiska processen
Den politiska processen och nämndernas årsplanering och budgetprocess,
kräver anpassning till den samlade förvaltningen. Nämnderna förlorar ansvaret
som arbetsgivare och ska framförallt vara fokuserade på mål, uppföljning och
kvalitetsarbete, och att vara kommuninvånarnas ombud. Här kan uppstå oklarheter mellan nämndens revisionsansvar och kommunstyrelsen som bemannar
och formellt äger organisationen.
Kommuner som har genomfört samlad organisation, med eller utan bibehållna nämnder, vittnar om att reformen ökat kommunstyrelsen förutsättningar till
överblick, samordning och att utöva sin uppsiktplikt.
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Källor
Följande förteckning redogör för de huvudsakliga källorna till förstudien.

Interna Hörby kommun
\\

Medarbetarenkät 2018

\\

Rapport HME, 2019-11-18

\\

Slutrapport och delrapporter, Organisationsgrupper 2015 - 2017

\\

Granskning av attraktiv arbetsgivare 2018

\\

Granskning av reglementen och delegationsordning 2018

\\

Budgetberedning 2020 – 2022

\\

Budget och planer, 2020 – 2022, samtliga nämnder

\\

Delårsrapporter samtliga nämnder

\\

Internkontrollplaner

\\

Handlingsplaner

\\

Granskningsrapporter

\\

Sveriges Kommuner och Regioner, hemsida, publikationer, inom området
”Demokrati, ledning och styrning”

\\

Svenskt Näringsliv, Rapporter 2019: Ökad effektivitet ett måste och en möjlighet för kommunsektorn(”Kommunal effektivitet – struktur eller skicklighet”, ”Effektiviseringspotential och förklaringsfaktorer för effektivitet”)

\\

Bilder från Hörby kommun, hämtade med tillstånd från kommunens bildarkiv.

Externa rapporter/databaser
\\

Kolada – Sveriges kommuner och landstings databas

\\

Kommunkompassen, 2018 - SKR

\\

Utvärdering av gemensam förvaltning, PWC 2017, Umeå kommun

\\

Rapport organisation - utvärdering 2018, Lycksele kommun

\\

Svenskt Näringsliv, Näringslivsundersökningar/ranking

\\

Förstudie - en samlad förvaltning, Hallberg m fl 2018

\\

Tillit, handlingskraft och folkvilja, Petter Hallberg, Lund, januari 2020

Intervjuer/samtal/dialogmöten
\\

Styrelsens och nämndernas presidier, samt revisionens ordförande

\\

Förvaltningschefer och personal inom kanslifunktion,
ekonomifunktion och HR
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Bilagor
Följande bilagor hänvisas till i förstudien:
1. Uppdragsbeskrivning/Arbetsplan, 2019-10-17
2. Presentation av konsultföretaget Jung Konsult och Ledarskap AB
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