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Förord 

Välkomna till ett drama utspelat inom kommungränsen för Bollnäs kommun. Här kommer du 
som  läsare att möta en uppsats vilken kan  liknas med djupdykande  journalistik. Ämnet kan 
för många  verka  ointressant. Men med  hjälp  av  kommunens  egen  dokumentation,  Olle 
Nilsson‐  Sträng  –  kommunstyrelsens  ordförande,  Jan  Lahenkorva  –  Barn‐  och 
utbildningsnämndens ordförande, Leopold Stoltz – kommunchef, Maj‐ Britt Karlsson – Barn‐ 
och utbildningsförvaltnings chef och Eva Eklund – För‐ och grundskolechefen har liv getts till 
detta ämne. Här behandlas ett beslut att införa resultatenheter och hur det hanterats inom 
kommunledning och förvaltning. 

Beslutet  har  i  skrivande  stund  skapat  mer  förvirring  än  nytta  vilket  är  något  jag  som 
författare lyfter fram. Uppsatsen skrivs inte som en traditionell utan utformas allt efter dess 
skapande  och  beskrivs  som  en  process  där  författaren  tillåter  sig  att med  egna  ord  visa 
läsaren hur utvecklingen skett. Ämnet, ett beslut taget gällande en hel organisation, är något 
som fascinerar och intresserar mig personligen, vilket är en fördel när en intressant uppsats 
skall utformas.   Detta då  jag är den  typen av människa  som  fascineras av organisationen, 
människan och dess vilja att prestera och,  ibland, blindhet gentemot andra, passade detta 
som handen i handsken. 

Det finns några personer som varit särskilt betydelsefulla för arbetets utformande.  Christina 
Bratt, tillförordnad utvecklingschef på Bollnäs kommun, för att hon har hjälpt mig med allt 
jag kan tänkas behöva hjälp med. Jonny Engström, förvaltningschef för Arbete och Lärande i 
Bollnäs kommun för den entusiasm och välvilliga  inställning att hjälpa. Jan Bäcklin och Lars 
Ferneryd på Hedens Högskoleenhet för att jag fick låna ”Kiosken”. Ulla Stridh, min mamma, 
för  att  hon  gav mig  uppslaget  om  ämnet  och  husrum.  Linda  Forsberg,  för  all  inspiration, 
David Engvall för ett fint stöd.  Samt Lars Ekstrand, Dr E, min handledare och vän, för ett sant 
engagemang. 

Tack alla för att ni möjlig gjorde min uppsats! 



 

 

 

Sammanfattning 

 

Titel: Kommunikativ Kommun? – En studie av Bollnäs kommuns förvirring kring införandet av 
resultatenheter. 

Nivå: Magisternivå (D) i företagsekonomi 

Författare: Li Stridh 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: 2009‐05‐29 

Syfte: Att undersöka de observerade problemen kring införandet av resultatenheter i Bollnäs 
kommun, och granska kommunikationen inom denna förändring. 

Arbetssätt:  En  process  där  informationen  från  de  empiriska  samtalen  har  fått  bestämma 
nästa  steg  i  arbetet.  Samtalen  har  förts  kring  resultatenheternas  införande  och 
kommunikationen  i  organisationen. De  intervjuade  är  kommunstyrelsens  ordförande Olle 
Nilsson Sträng, kommunchef Leopold Stoltz, Barn‐ och utbildningsnämndens ordförande Jan 
Lahenkorva, tillförordnad Barn‐ och utbildningsförvaltningens chef Maj‐ Britt Karlsson samt 
För‐  och  grundskolechef  Eva  Eklund.  Efter  samtalen med  respondenterna  har  diskussion 
förts angående vad som egentligen hände och vad som kan göras i dagsläget. 

Resultat &  Slutsats:  Att  skapa  en medvetenhet  om  de  internkommunikativa missarna  är 
första  prioritet.  Tillsammans  med  en  granskning  av  hur  beslut  egentligen  fattas  och 
förmedlas till tjänstemän och allmänhet. 

Uppsatsen  bidrag:  Uppsatsen  visar  att  kommunikation  är  viktig  för människorna  i  själva 
organisationen samt  för dess  funktion. Den bidrar även  till en  insyn och  förståelse  för den 
offentliga sektorn, främst i form av kommun. 

Förslag  till  fortsatt  forskning:  Ge  förslag  hur  beslut  skall  utformas  i  offentlig  respektive 
privat sektor, några skillnader? Det vore även intressant att se till hur samhället reagerar på 
information från den offentliga sektorn.  

Nyckelord: Resultatenheter, kommunikation, politik, beslut, kommun, Bollnäs. 



 

 

 

Abstract 

 

Title:  Communicated  District?  –  A  study  about  the  confusion  of  the  District  of  Bollnäs 
according to the introduction of economy units’. 

Level:  Final assignment for Master Degree in Business Administration 

Author: Li Stridh 

Supervisor: Lars Ekstrand 

Date: 

Aim:  To  investigate  the  observed  issues  about  the  economy  units’  importation  in  the 
municipal  of  Bollnäs,  Sweden,  and  study  the  internal  communication  according  to  this 
matter. 

Method: This paper is written as a process where the information flow has been decided by 
the  information held  in  the  interviews. The  interviews have dealt with  the economy units 
issues and  the communication  linked  to  it, within  the organization. The persons  that have 
been  interviewed  are  Olle  Nilsson  Sträng‐  principal  of  the  municipal  executive  board, 
Leopold Stoltz‐ head of the municipal, Jan Lahenkorva‐ principal of the youth and child care 
board, Maj‐ Britt Karlsson‐ head of the youth and child care management and Eva Eklund‐ 
director of junior school. After the interview report, discussions about what really happened 
and what can be done are made. 

Contribution  of  thesis:  The  thesis  shows  that  the  communication  is  important  for  the 
persons within  the organization and  its  function.  It also contributes  to a understanding of 
the public organizations of Sweden.  

Future  research: Suggest how decisions will be made  in a public and private organization, 
are  there  any  differences?  I  would  also  be  interesting  to  know  how  the  community  is 
reacting on the information from public organization.  

Result & Conclusions: To build awareness about the  internal communication problems and 
consider the decision‐making process and how the decisions are made public. 

Key words: Managing of result responsibility, communication, politics, decisions, municipal, 
Bollnäs, economy units. 
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1. Inledning 
 

Resultatenheter kan för somliga vid en första anblick verka vara ett trist ämne. Det intrycket 
kommer  att  vara  som  bortblåst  denna  uppsats.  Den  här  uppsatsen  kommer  visa  hur 
införandet  av  resultatenheter  i  en  kommun  kan  påverka  så  gott  som  alla  individer  i 
organisationen. Den kommer visa hur  förvirring uppstår när den  interna kommunikationen 
har fallerat. Resultatenheter kan bli orsaken till ett kaos, trots att välviljan och önskan om att 
effektivisera var grunden i beslutet. 

Det  togs  ett  beslut  i  kommunfullmäktige  vilket  går  ut  på  att  en  omorganisering  till 
resultatenheter från och med den 1 januari 2009 skulle ske. Detta beslut saknade beredning 
och vidare utredning om vad det skulle innebära för organisationen. Det var några politiker 
som var övertygade om att resultatenheter var Bollnäs kommuns lösning på de ekonomiska 
problemen.1 

2. Bakgrund 
 

Bollnäs  kommun  insåg  att  de  inte  klarat  av  att  hålla  budgeten  för  2008,  allt  för  stora 
underskott  uppstod.  Det  sattes  press  på  förvaltningscheferna  och  i  juni  2008  trodde 
kommunledningen att önskat resultat hade uppnåtts, så blev dock inte fallet visade det sig i 
den andra bokslutsprognosen som gjordes på hösten senare det året.  2008 skulle även det 
bli ett  förlorat år. En ny  förvaltningschef  för Barn‐ och utbildningsförvaltningen  tillträdde  i 
augusti, vilken tillsammans med dess nämnd, funderade på varför det önskade resultatet ej 
uppnåtts.  Hjälp  togs  av  kommunens  revisorer,  inte  heller  här  kunde  en  förklaring  till  de 
ekonomiska  underskotten  finnas.  Detta medförde  att  en  genomlysning  av  verksamheten 
gjordes med  extern hjälp. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers utredningsavdelning Komrev 
fick uppdraget i december 2008 och två konsulter genomförde en granskaning av barn‐ och 
utbildningsnämnden (BUN) och dess förvaltning2. Den 25 februari 2009 tog Bollnäs kommun 
del  av Komrevs  rapport, med målet  att  kritiskt  granska nämndens  verksamhet.3 2010  ska 
kommunen  tagit  tillvara på Komrevs  rapport.4 Uppföljningen av denna är Bollnäs kommun 
långsiktiga  plan,  där  sex  arbetsgrupper  bildats;  Ekonomistyrning,  Ledning  &  Styrning, 
                                                       

1 Samtal med Olle Nilsson Sträng 2009‐04‐28 kl. 10.00‐ 10.56 
2 Bollnäs Kommuns Fullmäktigemöte 2009‐03‐30 kl 17.00 Bollnäs Stadshus: Sessionssalen. Föredragare Jan Lathenkorva, 
Barn‐ och Utbildningsnämndes ordförande.  
3 Bollnäs Kommuns Fullmäktigemöte 2009‐03‐30 kl 17.00 Bollnäs Stadshus: Sessionssalen. Föredragare Britt‐ Marie Idensjö, 
Komrev och Per Hammar, Komrev. 
4 Bollnäs Kommuns Fullmäktigemöte 2009‐03‐30 kl 17.00 Bollnäs Stadshus: Sessionssalen. Föredragare Maj‐ Britt Karlsson, 
Förvaltningschef för barn‐ utbildnings‐ och kulturförvaltningen. 
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Kvalitetsarbete/Internkontroll,  Nämndarbete,  Gymnasieskolan  och  Förtroende/ 
Kommunikation.  Givetvis  arbetas  det  även  med  att  förbättra  ekonomin  kortsiktigt.  Att 
arbetet  inte  ska  vara  klart  2010  ska  tolkas  som  att  BUN  tar  den  kritiska  rapporten  från 
Komrev på största allvar, det är med andra ord  inget som förändras över en natt.5 Komrev 
riktade även direkt kritik, till att så gott som ingen vet vad resultatenheter är, trots att det är 
ett system som togs i drift den 1 januari 2009.6 

3. Syfte 
 

Att  undersöka  införandet  av  resultatenheter  i  Bollnäs  kommun,  och  granska 
kommunikationen inom denna förändring. 

4. Avgränsning 
 

Då denna uppsats har tendensen att bli väldigt stor  i ett undersökande av Bollnäs kommun 
kommer en avgränsning till Barn‐ och utbildningsnämnden och för‐ och grundskolan i Bollnäs 
Kommun ske. Därmed kommer uppsatsen inte ta hänsyn till kommunens övriga nämnder så 
som  Lärande  och  Arbete,  Socialnämnden,  Teknisknämnd  och Miljö‐  och  byggnadsnämnd. 
Uppsatsen kommer även att utesluta det tidigare arbetssättet och hur det fungerade. Detta 
för att  få en tydlig avgränsning till ett greppbart område  inom Bollnäs kommun. Att det är 
just Barn‐ och Utbildningsnämnden som avgränsar detta arbete beror på att de har reagerat 
starkt på beslutet och införandet av resultatenheter. 

                                                       

5 Bollnäs Kommuns Fullmäktigemöte 2009‐03‐30 kl 17.00 Bollnäs Stadshus: Sessionssalen. Föredragare Jan Lathenkorva, 
Barn‐ och Utbildningsnämndes ordförande 
6 Bollnäs Kommuns Fullmäktigemöte 2009‐03‐30 kl 17.00 Bollnäs Stadshus: Sessionssalen. Föredragare Britt‐ Marie Idensjö, 
Komrev och Per Hammar, Komrev. 
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5. Arbetssätt 
 

Den  primära  tanken  med  uppsatsen  var  att  gör  en  betraktelse  av  Bollnäs  kommuns 
beslutsprocess  och  kommunikativa  förmåga.  Under  arbetets  gång  har  förutsättningarna 
ändrats, vilket kommer att redogöras  i arbetet. Första tanken var att välja  intervjuobjekt så 
att  hela  beslutskedjan  redovisades. Hela  beslutskedjan  innebär  i  detta  sammanhang: Olle 
Nilson‐  Sträng  kommunalråd,  Jan  Lahenkorva  nämndeman,  Leopold  Stoltz  kommunchef, 
Maj‐ Britt Karlsson verksamhetschef, Eva Eklund för‐ och grundskolechef, rektorer, personal 
och  föräldrar/föräldraråd.  Vilken  klargjordes  efter  studier  av  kommunen  och  dess 
organisation  samt  efter  samtal  med  Christina  Bratt,  tillförordnad  utredningschef,  min 
kontaktperson på Bollnäs kommun. Tanken var även att börja  i  toppen på den hierarkiska 
pyramiden,  men  tidsbrist  hos  intervjupersonerna  gjorde  detta  omöjligt.  Då  jag  tex. 
intervjuade  den  högste  politikerns,  dvs.  kommunstyrelsens  ordförande,  sist  .  Tanken  att 
intervjua  i ordning med hierarkin var att  följa beslutet genom de steg ett sådant tar  innan 
det genomförs. 

 

Figur: Beslutskedjan. 
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En  vändning  i  arbetet  uppenbarade  sig  redan  vid  de  första  intervjuerna,  därav  avlutas 
intervjukedjan med för‐ och grundskolechefen som siste kvinna, därav den röda ramen kring 
de  två  sista  leden  i  beslutskedjan.    Efter  intervjuerna  med  Jan  Lahenkorva  (s),  BUNs 
nämndordförande, Maj‐ Britt Karlsson,  tillförordnad  förvaltningschef  för BUN,  Eva Eklund, 
för‐  och  grundskolechef  och  Olle  Nilsson  Sträng  (s),  kommunstyrelsens  ordförande  samt 
granskining av dokumentation, ansåg jag att tillräckligt med material gällande det då oklara 
beslutet om införande av resultatenheter i Bollnäs kommun. 

Då Bollnäs Kommun har fyra nämnder7 valdes nämnden för barn‐ och utbildning av just den 
anledningen att de reagerat starkt på införandet av resultatenheter. Genom att ställa frågor 
och påvisa situationer där det nya arbetssättet inte är hållbart. 

Vidare angående de genomförda intervjuerna vill jag egentligen inte namnge den empiriska 
insamlingen  som  intervjuer,  snarare  samtal  med  viktiga  personer  i  organisationen.  Min 
huvudsakliga  önskan  är  att  få  veta  mer  om  kommunikationen,  främst  den  interna 
kommunikationen. Utifrån frågeställningar som; hur ska den fungera, hur fungerar den och 
hur anser Du att det bör fungera? Jag valde även att inte spela in samtalen, utan endast föra 
anteckningar, med anledning av att de skulle kännas som samtal och  inte strikta  intervjuer. 
Jag anser att dialogen som  fördes vid dessa  tillfällen var mer avslappnade och korrekta än 
vad jag hade fått i en inspelad intervju. Då jag tror att politiker är vana retoriker och reagerar 
mer  tillbakahållsamt  i  sina  svar  när  mikrofoner  är  inblandade.  För  att  få  det  empiriska 
materialet  så  tillförlitligt  som möjligt har bilagorna  som återspeglar  samtalen godkänts av 
respektive respondent. Denna tanke härstammar från en känsla av att politiker gärna svara 
som de vill och så att det  låter bra. Att komma och  föra ett vardagligt samtal  tror  jag gör 
respondenten mer avslappnad och inte fokuserar på en intervju utan ett trevligt samtal. Då 
min ambition var att ta reda på hur den faktiska situationen i Bollnäs kommun var, anser jag 
att detta tillvägagångssätt är det optimala för dess trovärdighet. 

Det  jag  sedan  önskar  är  att  samtala  om  kommunikationen  gällande  införandet  av 
resultatenheter.  Fungerade den eller  fungerade den  inte? Om  inte,  kan något  förbättras? 
Varför blev det  som det blev? Dessa  frågeställningar presenterade  jag  för  respondenterna 
och bett dem utgå från sig själva samt den egna rollen i kommunens verksamhet. 

Samtalen  som  genomfördes  hade  inga  förberedda  frågeformulär  utan  var  samtal  som 
uppmuntrade att prata om det egna arbetet och kommunens beslutsvägar och verkställande 
av  resultatenheter. Förberedde  frågor byttes därmed ut av  tanken att  föra ett avslappnat 
samtal  från  både  den  egna  och  respondentens  sida.  Den  egna  då  jag  helhjärtat  kunde 
engagera mig i samtalet utan att känna ett krav att ställa vissa frågor.  
                                                       

7 Se kapitlet ”Om Bollnäs kommun” 
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Från  respondentens  sida,  som  anförts  tidigare,  för  att  erhålla  svar  som  inte  uppfattas 
förberedda utan ärligt uttömmande. 

Komplexiteten som lätt uppstår i en stor organisation, som i detta fall även är politiskt styrd, 
gjorde ett traditionellt upplägg svårt att efterfölja. Detta pga. att en stor påverkan av olika 
individer  gör  verksamheten  omöjlig  att  förutsäga  samt  för  de  offentliga  kontakterna  en 
kommun har.   Vilket gör att samtalen som  förs kräver  förkunskap, vilken kan vara svår att 
upprätthålla enbart i ett läges och faktabeskrivning, härav valdes att kommentera samtalen i 
löpande i texten tillsammans med fakta. Vilket har till syfte att underlätta läsarens förståelse 
av  arbetet  samt  Bollnäs  kommuns  situation. Detta  bidrog  även  till  att  arbetet  inte,  efter 
punkt och pricka,  följt den  teoretiska metodvägen som kan rekommenderas.  Jag ansåg att 
detta är  för  traditionella uppsatser, under  vilken  rubrik detta arbete om Bollnäs  kommun 
inte kan klassas. 



 

6 

 

6. Insyn i Bollnäs 
 

Bollnäs  är  en  kommun  i  Gävleborgslän  har  ca  26 200  invånare  på  en  yta  på  1 827 
kvadratkilometer.8 

Figur9: Karta över Bollnäs Kommun 

                                                       

8http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/416a5b12ce6d4205c12566ba002ed879/5BED6F3BD37DE4B3C12570340048F
FD4?OpenDocument 2009‐03‐31 kl. 09.32 
9http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/416a5b12ce6d4205c12566ba002ed879/8BEB22C741639CB8C1256EC1003E22
33?OpenDocument 2009‐03‐31 kl. 09.35 
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Bollnäs  kommuns  verksamhet  är  uppbyggd  av  fem  förvaltningar:  Barn‐,  utbildnings‐  och 
kulturförvaltningen,  kommunstyrelseförvaltningen,  samhällsbyggnadskontor,  socialtjänst 
samt teknik‐, service och fritidsförvaltning.10 Kommunfullmäktige är Bollnäs kommuns högst 
beslutande organ och består av 49 st folkvalda  ledamöter samt 30 st ersättare. 11 Vidare är 
det kommunstyrelsen  som  leder det kommunala arbetet. De  samordnar och planerar den 
kommunala  verksamheten.12  Kommunstyrelsen  består  av  15  ledamöter,  varav  två  är 
arvoderade;  ordförande  och  vice  ordförande.  Ett  arbetsutskott  finns  underställt 
kommunstyrelsen, vilka  ”sysslar med den egentliga ärendeberedningen”.13 För att granska 
nämndernas  och  kommunstyrelsens  arbete  finns  kommunrevisorer  med  uppdrag  från 
kommunfullmäktige.  Dessa har som uppdrag att pröva om verksamhetens genomförs på ett 
regelrätt sätt.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur15: Bollnäs kommuns organisationsschema. 

Socialförvaltningen  ombesörjer  personer  som  på  grund  av  ålder,  handikapp,  ekonomiska 
eller  familjerelaterade  problem  behöver  stöd  och  hjälp.16  Socialnämnden  är  det  politiska 
organ som styr socialförvaltningen. 

                                                       

10http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/416a5b12ce6d4205c12566ba002ed879/90C586E5D6DFDC83C1256799002C
C87B?OpenDocument 2009‐03‐31 kl. 09.47 
11http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/416a5b12ce6d4205c12566ba002ed879/A579B7F90F1AC702C12567E6002EF
484?OpenDocument 2009‐03‐31 11:12 
Verksamhets‐ och investeringsplan 2009‐ 2011 med årsbudget 2009, Bollnäs Kommun, s 37 
12http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/416a5b12ce6d4205c12566ba002ed879/D8FA939E52DD85D3C12567DA003A
EDEA?OpenDocument 2009‐03‐31 11.12 
13 Verksamhets‐ och investeringsplan 2009‐ 2011 med årsbudget 2009, Bollnäs Kommun, s 37 
14http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/416a5b12ce6d4205c12566ba002ed879/1D34B201F149F73CC1256FEE00207
BEB?OpenDocument 2009‐03‐31 kl. 11.21 
15http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/416a5b12ce6d4205c12566ba002ed879/5BED6F3BD37DE4B3C12570340048F
FD4?OpenDocument 2009‐03‐31 kl. 08.14 
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Teknik‐,  service  och  fritidsförvaltningen  ansvarar  bland  annat  för  kommunens 
markanläggningar,  sportcentra och  fastigheter.17 Den  tekniska nämnden  styr över  teknik‐, 
service och fritidsförvaltningen. 

Samhällsbyggnadskontoret  ansvarar  för  själva  marken  inom  kommunen.  Så  som 
nybyggen/tillbyggen,  planer,  markförsörjning  kartor  samt  miljö‐  och  hälsotillsyn.18 
Samhällsbyggnadskontoret är underställda miljö‐ och byggnämnden. 

Kommunstyrelseförvaltningen ombesörjer de övergripande delarna  i kommunen och består 
av  ekonomikontor,  personalkontor,  näringslivskontor,  räddningstjänst,  informationskontor 
och  kommunstyrelsekontor.19  Kommunstyrelseförvaltningen  ansvarar  direkt  mot 
kommunstyrelsen. 

Barn‐,  utbildnings‐  och  kulturförvaltningen  ansvarar  för  samtliga  former  av  utbildningar  i 
kommunen samt bibliotek, fritidsgårdar och konstnärlig utsmyckning. Barn‐, utbildnings‐ och 
kulturförvaltningens politiska ansvar  ligger på Barn‐ och utbildningsnämnden, nämnden för 
Arbete och Lärande samt på kulturutskottet.20 

Den generella skillnaden mellan barn‐ och utbildningsnämnden och nämnden för arbete och 
lärande är att BUN:s verksamhet rör barn och ungdom och nämnden för arbete och lärandes 
verksamhet rör vuxna. 

”Barn‐ och utbildningsnämnden skall se  till att verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och  riktlinjer 
som  fullmäktige har bestämt, de  föreskrifter som kan  finnas  i  lag och ordning samt bestämmelser  i detta 
reglemente. 

Barn‐ och utbildningsnämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen och måluppfyllelsen är under budgetåret.”21 

I Bollnäs Kommun används balanserade styrkort eller som de vill kalla det Verksamhets‐ och 
investeringsplan. Här visualiseras kommunens gemensamma vision: 

 

 

                                                                                                                                                                         

16http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/8caab76b35f8e4b5c12573b6005b1946/bf7c5308d9bdbb25c1256799002cc8
99?OpenDocument 2009‐03‐31 kl. 09.56 
17http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/8caab76b35f8e4b5c12573b6005b1946/ce9ca9229f6886f9c12572f8004a83d
6?OpenDocument 2009‐03‐31 kl. 09.58 
18http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/8caab76b35f8e4b5c12573b6005b1946/e34ac1f02db945b6c1256799002cc8a
3?OpenDocument 2009‐03‐31 kl.10.02 
19http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/8caab76b35f8e4b5c12573b6005b1946/09d28e27b7110d32c12573b9002b4f
86?OpenDocument 2009‐03‐31 kl.10.05 
20http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/8caab76b35f8e4b5c12573b6005b1946/4a259bedef53346bc12567da003aedf
f?OpenDocument 2009‐03‐31 10.11 
21 §5 Reglemente för Barn‐ och utbildningsnämnden, Bollnäs Kommun 
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Här har det tagits fram nyckelfaktorer enligt följande:22 

Nyckelfaktorer 

Medborgare:  Nöjda medborgare och besökare 

God livsmiljö 
Bra näringsklimat 
Effektiv samhällsplanering 
Tillgänglighet 

 
Utveckling, välfärd 
och tillväxt:    Befolkningstillväxt 

Flera arbetstillfällen 
Högre utbildningsnivå 
Strategiskt utbyte med omvärlden 
Utveckla de gröna näringarna 
 

Ekonomi:    God ekonomisk hushållning 

Effektivt resursutnyttjande 
Anv. kommunen/koncernen 
som utvecklingsmotor 
 

Medarbetare:  Attraktiv arbetsgivare 

Motiverade medarbetare 
med rätt kompetens 
God arbetsmiljö 

 
Arbetssätt och 
processer:    Fungerande processer 

Delaktigt, nära, enkelt och 
öppet arbetssätt 
Konkurrenskraftig vht 

 

De balanserade styrkorten redogör i detalj budget och mätmått för de olika verksamheterna 
inom  kommunen.  Där  ”Målen  skall  kopplas  till  resurser  och  styrningen  präglas  av  ett 
helhetstänkande dvs. Bollnäs kommuns bästa är överordnat verksamheternas behov. 

                                                       

22 Verksamhets‐ och investeringsplan 2009‐ 2011, med årsbudget 2009, Bollnäs Kommun 

Bollnäs ‐ möjligheternas kommun.
Har tillväxt, goda möjligheter till utbildning och arbete. 
Ett jämställt och hållbart samhäller präglat av trygghet och demokratiska 
värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. 
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Den  nya  modellen,  som  förhoppningsvis  skall  förbättra  styrning  och  uppföljning  i 
kommunen, skall succesivt  införas. Mål‐ och styrkort ersätter nuvarande  inriktningsmål och 
effektmål och därmed har dessa tagits bort i programöversikterna.”23 

                                                       

23 Verksamhets‐ och investeringsplan 2009‐ 2011, med årsbudget 2009, Bollnäs Kommun s 8‐ 9 
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7. Litterär sanning 
 

Relationen mellan politiker och tjänstemän är enligt Montin något som frekvent diskuteras i 
kommunala  sammanhang.  ”Politikerna  lägger  sig  i  detaljer”  och  ”politikernas  styrning  är 
otydlig”  är  vanligt  förekommande  kommentarer  från  tjänstemän  angående  den  politiska 
verksamheten.  Samtidigt  som  politikerna  gärna  menar  att  ett  tjänstemannavälde  styr 
kommunen.  Han  menar  att  det  är  valet  av  politikbegrepp  som  avgör  om  politikernas 
agerande  stämmer  överens med  vad  de  förväntas  göra  eller  inte.  Det  finns  fyra  sådana 
definitioner att välja mellan:24 

‐ Institutionell definition – Politik är det politiker faktiskt gör. Tex. beslutar i ärenden. 

‐ Funktionell definition – Politik är styrning, auktoritet och maktutövning. Makt för att 
uppnå vissa mål, eller  för att kontrollera strategiska  resurser. Här menas att politik 
samlar upp delade åsikter för att sedan ta beslut och åstadkomma resultat. 

‐ Innehållslig definition – Det  som beslutas  av politiker uppfattas  som bindande och 
efterlevs. Politikernas uppgift blir att analysera problem och behov i samhället för att 
sedan fatta beslut som resulterar i ”legitim resursfördelning”25. 

‐ Processorienterad definition – Skilda  intressen  i samhället skapar politiken. Politiker 
fångar upp och hanterar  samhällets konflikter genom att  finna  rimliga  lösningar på 
problemen. 

De  fyra dimensionerna av politik ska  inte utesluta varandra utan samarbeta  i en kommun. 
Montin menar även att den offentliga sektorn i enlighet med den institutionella definitionen 
av politik ofta uppfattas som den ”politiska sektorn”, med betydelsen att verksamheten är 
öppen för  insyn för medborgarna. Något att ha  i minnet är att den offentliga sektorn även 
omfattar  serviceproduktion  och  ekonomiska  aktiviteter.26  Serviceproduktion  för  att  bla. 
äldreomsorg och skolomsorg ingår här, ekonomiska aktivteter för att kommunal verksamhet 
är beroende av den statliga inkomsten vilken utgörs av skatt. 

”Det  finns  en  obalanserad  relation mellan  förvaltningschefer  och  politiker  på  kommunal  nivå  där  politiker 
befinner sig i klart underläge.” 27 

                                                       

24 S. Montin Moderna kommuner s. 103 
25  Ibid s. 104 
26  Ibid 
27 Ibid s.107 
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Det existerar tre uppfattningar om förhållandet mellan politiker och kommunala chefer. Den 
första uppfattningen gör de kommunala cheferna politiska, där de  förväntas  tolka otydliga 
beslut.  Vilket  gör  att  den  faktiska  utformningen  av  beslutet  skapas  av  tjänstemän. 
Tjänstemännens  inflytande  i  de  politiska  förhållningssätten  ökar  när  oklarheter  och 
osäkerheter existerar hos politikerna. Den andra går ut på att de förtroendevalda har stärkt 
sin  position  gentemot  tjänstemännen. Att  de  gått  från  sektorspolitiker  till  allmänpolitiker 
med  stark  lokal  anknytning. Politikernas  inflytande har enligt dem  själva ökat,  vilket  även 
bekräftas  genom  tjänstemännens uppfattning. Den  tredje uppfattningen  visar ett  samspel 
politiker och  tjänstemän emellan. Ett beroende har skapats mellan dem och det uppfattas 
som  att  både  tjänstemän  och  politiker  arbetar  med  politik,  men  på  olika  vis.  Mellan 
nämndordföranden och  förvaltningschefen  är det  valigt  att  gränsdragningen  inte  är  tydlig 
och  att  de  kommer  in  på  varandras  områden.  Dock  är  det  förståeligt,  då  bristande 
förtroende  mellan  politiker  och  tjänstemän  kan  orsaka  att  tjänstemannen  förlorar  sin 
tjänst.28 

7.1 Beslutsfattande ‐antagande om rationalitet 

De klassiska teorierna om organisationernas beteendemönster menar att beslutsfattande är 
rationellt och logiskt, vilken är en metod som omfattas av fem steg: 29 

‐ Definiera problemet, här formuleras den komplikation som kräver en åtgärd. 

‐ Begreppsutveckling, här framställs alternativa lösningar för att hantera problemet. 

‐ Detaljering,  utveckling  av  de  alternativa  lösningarna  sker,  vilka  fördelar  respektive 
konsekvenser har respektive lösning? 

‐ Utvärdering,  fördelarna och  konsekvenserna  i de olika  lösningsförslagen  ställs mot 
varandra. 

‐ Implementering,  den  lösning  som  ansågs  mest  fördelaktig  används  för  att  lösa 
problemet. 

Det  har  dock  visat  sig  att  denna  modell  för  beslutsfattande  inte  var  särskilt 
verklighetsförankrad. Alternativ  till denna modell  skapades  för  att det  ansågs  att en  ideal 
modell för att lösa ett problem inte fanns. Alternativet som March och Simon kom med var 
en  tillräckligt bra nyckel  för att  lösa beslutsproblemen, en  tillfredsställande  lösning. Simon 
har även debatterat om beslut är logiska eller inte. 30 

                                                       

28 S. Montin Moderna kommuner 
29 K. Miller Organizational communication  
30 Ibid 
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Han nådde den slutsatsen att beslut är varken eller, men analogiska. Dvs. innan beslut fattas 
ses  det  till  vad  som  fungerat  tidigare  i  liknande  situationer. March  har  tillsammans med 
Cohen och Olson (1972), gett ytterligare ett alternativ till den normativa beslutsmodellen. De 
menar  att  beslutsfattandet  är  en  process  där  problem,  lösningar,  deltagare  och  val  är 
påskyndade.    Vidare  till  1984  då Nutt  utgick  från  den  normativa  beslutsmodellen  för  att 
komma fram till att alla fem steg  inte användes. Han kom fram till att beslutsfattandet  inte 
är en perfekt rationell process. Han menar att beslutsfattare kortar ner beslutsstegen,  inte 
analyserar  problemet  och  dess  lösningar,  utan  litar  blint  på  intuitionen, 
tillfredsställandelösningar som är ganska bra eller framkallar snabba lösningar. 31 

”… a camel is a horse designed by a committee.”32 

Beslut som är tagna i grupp riskerar med andra ord att vara en fälla. Trots denna kommentar 
är de  flesta beslut  i en organisation  tagna  i en mindra  grupp. De  flesta  teorierna om hur 
grupper fattar beslut utgår från att en grupp i sig går igenom olika stadium i strävan mot att 
uppnå  ett  beslut.  B.  A.  Fisher  (1970)  är  en  av  dem  som  kom med  en modell  där  han 
identifierar  faser  för en beslutsfattande grupp att gå  igenom. Fisher presenterade  följande 
fyra faser: 

‐ Orientering, gruppen bekantar sig med varandra och problemet. 

‐ Konflikt, möjliga lösningar på problemet diskuteras. 

‐ Kris, den fas där gruppen uppnår någon form av konsensus. 

‐ Förstärkning, den slutliga fasen där ett beslut är nått. 

Återigen  har  andra  teorier  utvecklats  där  det  påstås  att  faser  inte  existerar  i 
beslutsfattandet. Poole och Roth (1989) kom fram till att grupper bröt ner problemet i små 
delar  för att hantera dessa bitar en  i  taget. Alternativt  fokuserar grupper, enligt Poole och 
Roth, på lösningen utan att ägna någon större tid åt själva problemet.33 

Hur  ska  en  grupp  arbeta  för  att  fatta  effektiva  beslut?  Forskning  har  tydligt  visat  att 
kommunikation är den  faktor som ökar effektiviteten  i gruppens beslutsfattande. Men hur 
den  påverkar  beslutsfattandet  är  fortfarande  svårt  att  fastställa.  Enighet  råder  dock  att 
kommunikationsprocessen  inom gruppen stärker beslutens kvalitet. Kommunikationen som 
uppmuntrar  till kritiskt  tänkande och  flera  lösningar på problemen gör att besluten  får en 
stadigare grund. 34 

                                                       

31 K. Miller Organizational communication  
32 Ibid s. 163 
33 Ibid  
34 Ibid  
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Den första undersökningen som gjordes för att avgöra huruvida deltagande i beslutfattandet 
minskade motståndet  till  förändringar och ökade anställdas engagemang  i organisationen. 
Coch och French, som utförde undersökningen, kom  fram till att deltagande har betydelse 
för anställdas attityd och beteende gentemot organisationen. Det visade sig att förståelsen 
för besluten som fattats ökade likaså produktiviteten och beslutens effektivitet.35 

Palm har i sin bok en figur som beskriver beslutets väg:36 

 

Figur: De viktigaste kommunikationsströmmarna mellan 
olika typer av målgrupper i ett projekt som gäller att öka 
den samhällsintresserade allmänhetens intresse för 
bistånds‐ och utvecklingsfrågor. 

 

7.2 Målstyrning 

Att  styra en  statlig organisation  är en  komplex uppgift då politikerna  förväntas omvandla 
medborgarnas  krav  till  beslut  som  sedan  tjänstemännen  ska  verkställa.   Men  det måste 
göras på något vis, Rombach menar att målstyrning  inte är det rätta sättet. Han menar att 
det  visserligen  finns positiva effekter  av målstyrning; medarbetarna  känner  sig mer nöjda 
och  kommunikationen  är  förbättrad men  han menar  att  detta  inte  behöver  vara  bra  för 
organisationen i sig. 

                                                       

35 K. Miller Organizational communication 
36 L. Palm Kommunikationsplanering s. 33 

Beslutsfattare – Påverkas av sig 
själva och opinionsbildare. 

Opinionsbildare ‐ Påverkar 
förmedlare och indirekt 
förebilder. 

Förmedlare – Påverkar 
förebilderna och indirekt 
slutmålgruppen. 

Förebilder – Påverkar 
slutmålgruppen. 
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För att de positiva effekterna av målstyrning ska kunna uppnås finns det förutsättningar som 
ska uppfyllas. Dessa är: 

‐ Tydliga mål definieras. 

‐ Medarbetarna medverkar och påverkar målstyrningen. 

‐ Resultaten återförs. 

‐ Uppnådda mål belönas. 

‐ Ledningen stödjer målstyrningen.37 

Trots  att  dessa  förutsättningar  beskrivits  och  att målstyrning  framhållas  som  positivt  av 
många  författare  är  Rombach  än  dock  skeptisk  till målstyrning. Han menar  att  det  är  en 
funktion  som  bortser  från  vad  som  egentligen  motiverar  människorna  i  organisationen. 
Målstyrning är även något som inte stöds fullt ut av ledningen då chefer ogillar att det egna 
arbetet målstyrs. Målstyrning är även kostsam och svår att  införa  i en organisation. Tydliga 
mål är svåra att formulera samt att de olika målen, som ofta förekommer i offentlig sektor, 
konkurerar  med  varandra.38  Montin  håller  i  stort  med  om  att  målstyrning  inte  är  det 
optimala  för en  kommun, då detta  synsätt  snarare  förstärker den hierarkiska  styrningen  i 
stället för att reducera komplexiteten genom ökad dialog. Vidare menar han att målstyrning 
kräver  att  politiker  sätter  tydliga  och  precisa  mål,  så  att  verksamheterna  vet  vad  som 
förväntas,  vilket  ofta  inte  är  fallet.  Relevant  information  är  av  vikt  för  att  utvärdering  av 
målet  skall  kunna  utföras,  vilket  är  svårt  i  en  politisk  organisation  som  kommunen. 
Målstyrning  strider  även  mot  den  traditionella  politikerrollen,  där  en  politiker  är  mer 
intresserad  av  medlen  än  målen.  Montin  menar  även  att  målstyrning  är  naivt,  då 
verklighetsfrämmande mål sätts upp.39 

7.3 Balanserade styrkort 

‐ Ett sätt att styra verksamheten på är att använda ”balanserade styrkort”. Detta är ett 
verktyg  som  används  när  styrningen  ska  implementeras  på  flera  dimensioner. 
Utvecklingen  av  de  balanserade  styrkorten  har  fokuserat  på  ledningens  ansvar  att 
fokusera  på  balansen mellan  olika  intressenter, medarbetare  och  ägare.  Bruzelius 
berättar om Kaplan och Nortons version av balanserade styrkort som vidare betyder 
att verksamhetens ledning analyserar affärsidén för att sedan utforma en vision. Med 
hjälp av det balanserade styrkortet ska sedan affärsidé och vision verkställas. 

                                                       

37 B. Rombach Det går inte att styra med mål! S. 42 
38 Ibid 
39 S. Montin Moderna kommuner 
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Härigenom  utformas  det  balanserade  styrkortet  till  ett  styrverktyg  för  strategier  i 
verksamheterna.40  Balanserade  styrkort  används  för  att  identifiera  viktiga 
styridikatorer och utgångspunkter, då användning av endast ekonomiska faktorer ger 
ofullständig information. 

‐ Finansiellt:  Ekonomiskt  situationsanpassade  mått  som  likviditet,  lönsamhet  och 
resultatets stabilitet. 

‐ Kunder: Mått anpassat efter kundperspektivet  som marknadsandel, kundvärde och 
kundtillfredsställelse. 

‐ Interna processer: Mått utifrån det  interna perspektivet  som  kompetens,  attityder 
och kvalitetssäkring. 

‐ Innovation och förnyelse: Som inställning till förändring och antal förbättringsförslag. 

Han illustrerar med en figur: 

 

Figur: ”Balanserat styrkort som balanserar fyra perspektiv.”41 

Det balanserade styrkortet kan även ha en psykologisk inverkan då icke ekonomiska aspekter 
lyfts  fram  och  värderas.  42  Detta  genom  att  den  individuella  prestationen  lyfts  fram  och 
värderas. 

7.4 Resultatenheter 

En  resultatenhet  är  en  avdelning  inom  en  organisation43,  en  sådan  avdelning  har  ett 
resultatansvar. 44 En chef i en resultatenhet har ett resultatansvar, vilket innebär att följa en 
budget som innehåller både intäkter och kostnader. 45 

                                                       

40 L.H Bruzelius et. al. Integrerad Organisationslära 
41  G. Andersson Kalkyler som beslutsunderlag s. 264 
42 Ibid  
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Figur: Styrmodellen46 

Ett  resultat  innebär att skapa  intäkter  som generar avkastning  till aktieägarna  samt  säkrar 
företagets  överlevnad.  Hon  fortsätter  med  att  det  innebär  det  samma  i  den  offentliga 
sektorn där det istället för vinst handlar om vad som görs i termer av tjänster och produkter 
och  vad  dessa  sedan  leder  till.  En  resultatmätning  av  detta  slag  innebär  följaktligen 
kvantitativ insamling av verksamhetens prestationer och effekter av dem.47 

Det är på detta vis  resultatmätningar  sker  i de kommunala verksamheterna. Viktigt är att 
skilja på effekter och prestationer när det kommer till uppföljning. 

Resultatenheter  infördes  i  kommuner  redan på 1980‐  talet med  syftet att  skapa en gräns 
mellan politiken och produktionen  genom  att  skapa en beställar‐ utförandemodell. Vilken 
fungerar genom att de olika enheterna  inom verksamheten  säljer och köper produkter av 
varandra för att generera intäkter. Politikerna skulle hålla sig utanför själva produktionen.48 

”Verksamheter  som  skolor,  daghem  och  parkskötsel  skulle  organiseras  i  mer  eller  mindre  självständiga 
resultatenheter”.49 

Ett  resultatansvar  bör  inte  tilldelas  den  chef  som  inte  har möjligheten  att  påverka  både 
intäkterna och kostnaderna  för avdelningen.50 Härigenom ska en resultatenhet  inte skapas 

                                                                                                                                                                         

43 http://www.winbas.com/Help/WinBasBokfring_Resultatenheter.htm 2009‐04‐01 kl. 09.14 
44 http://www.bokforingstips.se/Ekonomistyrning/Ansvar/resultatenhet.htm 2009‐04‐01 09.17 
45 http://www.bokforingstips.se/Ekonomistyrning/Ansvar/resultatansvar.htm  2009‐04‐01 09.21 
46 L. Lindberg Utvärderingsmonstret s. 49 
47 Ibid 
48 S. Montin Moderna Kommuner s. 13 
49 Ibid 
50 http://www.bokforingstips.se/Ekonomistyrning/Ansvar/resultatansvar.htm 2009‐04‐01 09.21 

Inflöden – Verksamhetens 
resurser, ex. pengar, personal, 
utrustning 

Processer – Ej slutförda 
aktiviteter, ex. undervisning 

Prestationer – Producerade 
tjänster/produkter, ex. 
undervisningstimmar   

Effekter – Värdet för ett 
målobjekt, vilket skapas av 
prestationerna.  
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med kostnader och intäkter denne inte kan påverka. 51 Kostnader och intäkter som inte kan 
påverkas ska heller  inte  läggas på den avdelningens ansvar. 52 Att dela upp verksamheten  i 
resultatenheter  bidrar  till  att  den  lättare  kan  analyseras.  Alla  företag  kan  skapa 
resultatenheter  genom  att  använda  interna  priser. Utifrån  de  interna  priserna  skapas  ett 
fiktivt resultatansvar. Härigenom får en avdelning utan externa intäkter interna intäkter.53 

Bland andra använder sig Göteborg kommun54, Malmö kommun55 och Stockholm kommun56 
sig av resultatenheter i sina verksamheter. Stockholms stads definition av resultatenheter är 
”För att definieras som resultatenhet krävs att enheten huvudsakligen erhåller medel efter 
prestation enligt schablon eller motsvarande eller i form av intäkter. Med resultatenhetschef 
avses rektor eller chef för enheten.”57 

Resultatstyrningen har  inneburit en  förskjutning  i hur  ansvar uppfattas  samt  vilket  ansvar 
som  kan  krävas.  Förvaltningen  har  en  tillit  tilldelad  sig  från  politikerna.  Denna  tillit  har 
medfört  ett  informellt  ansvar  att  förvalta  det  gemensamma,  ex.  kommunen,  ”en  mer 
instrumentell syn gör sig gällande” idag. Härmed räcker inte det informella ansvaret till, utan 
systematisk rapportering av hur det tilldelade ansvaret har förvaltats, skall göras. Vidare är 
resultatstyrningen    en  effekt  av  misstro  mellan  organisationens  ledning  och  dess 
medarbetare. En  tillit  till att verksamheternas kompetens och engagemang räcker  till  finns 
inte.58 

Förvaltningspolitiken  ger  till  synes  förvaltningen  en  relativt  stor  möjlighet  att  själva 
bestämma  hur  de  uppsatta  målen  uppnås.  Denna  möjlighet  har  dock  begränsats  av 
detaljbestämmelser  som  återfinns  i  tex.  allmänna  råd,  föreskrifter,  återrapporteringskrav 
och stadsbidragsbestämmelser. 

”…  en  resultatorienterad  förvaltningspolitik…”  innebär  ”…”att  styrningen  är baserad på mål,  eller någon 
annan form av angiven resultatinriktning, som politikerna formulerar.”59 

De angivna målen  ska utföras av  tjänstemännen  (förvaltningen), hur bestämmer de själva. 
Avsikten med  detta  sätt  att  styra  är  att  stärka  politikens  ledning  av  förvaltningen  samt 
effektivisera och öka kreativiteten i förvaltningen. För att detta ska fungera är det viktigt att 
politikerna  erhåller  utförligt  beslutsunderlag,  därav  blir  återrapportering  till  politiker  och 
förvaltningsledning  om  vad  som  gjorts  med  vilka  effekter  till  följd  ett  viktigt  steg. 

                                                       

51 http://www.bokforingstips.se/Ekonomistyrning/Ansvar/resultatenhet.htm 2009‐04‐01 09.17 
52 http://www.bokforingstips.se/Ekonomistyrning/Ansvar/resultatansvar.htm 2009‐04‐01 09.21 
53 http://www.bokforingstips.se/Ekonomistyrning/Ansvar/resultatenhet.htm 2009‐04‐01 09.17 
54 www.goteborg.se 2009‐04‐01 kl. 14.53 
55 www.malmo.se 2009‐04‐01 kl.14. 31 
56 www.stockholm.se 2009‐04‐01 kl. 14.14 
57http://www.stockholm.se//Sok/?q=regler+resultatenheter&uaid=79432DA2E802139BB378CA375A844F08:3137322E3230
2E3135312E313132:5245427899169615598 2009‐04‐01 kl. 15.01 bilaga 5 Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2007. 
58 L. Lindgren Utvärderingsmonstret s. 17‐ 18 
59 Ibid s. 45 
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Ekonomistyrning  innebär  att precisera ekonomiskt  ansvar,  formulera ekonomiska mål och 
hur de skall mätas samt utforma och utnyttja lämpliga ekonomisystem för styrning. 60 

När  ett  ekonomiskt  ansvar  preciseras  i  en  verksamhet  är  det  brukligt  att  använda  sig  av 
ansvarighets‐ och påverkbarhetsprincipen. Samtliga kostnader,  intäkter och kapital kopplas 
till  en  medarbetare  eller  enhet  som  blir  ansvarig  för  dessa,  ansvarighetsprincipen. 
Påverkbarhetsprincipen innebär att en enhet eller medarbetare endast kan vara ansvarig för 
de kostnader och intäkter som de kan påverka.61 

7.5 Internkommunikation 

Ofta  används  kommunikation  som  synonym  till  information  men  Palm  menar  att 
kommunikation  är  en  hel  process;  sändare  –  budskap  –  mottagare,  samtidigt  som 
information  är  budskapet  som  fördelas.  Därmed  blir  kommunikationsproblem  ett 
processproblem,  ett  användande  av  fel metod.  Vidare  blir  informationsproblem  felaktiga 
föreställningar om ämnet hos målgruppen, alternativ att  för  lite  information har gått ut.  I 
Sverige är det vanligt att se  information som enkelriktad kommunikation och att dialog blir 
det  uttryck  som  används  för  dubbelriktad  kommunikation.  Dialogproblem  blir  då  att 
motparten inte vill engagera sig i ämnet, alternativ inte framföra sina åsikter.62 

Alla typer av budskapsförmedling mellan individer i en organisation är internkommunikation. 
Det blir dock svårt att avgöra vilka som tillhör den  interna kretsen  i en organisation. Är det 
bara de anställda eller även aktieägarna? Kommunikationens syfte får sätta denna gräns från 
falla till fall.63 Falkheimer och Heide menar att uppdelningen av kommunikation i intern och 
extern  är  konstlad  och  inte  existerar  annat  än  i  läroböckerna.  Med  den  interna 
kommunikationen menas vanligtvis den kommunikation som  förs mellan medarbetare och 
chefer  samt medarbetare emellan. Samtidigt  som den externa kommunikationen existerar 
utanför  organisationen,  mot  exempelvis  kunder,  konkurrenter  och  intressegrupper.  De 
förespråkar integrerad kommunikation vilken innebär att samma budskap bör sändas internt 
och  externt,  men  anpassat  med  hänsyn  till  bl.a.  mottagare,  situation,  relation  till 
organisationen och medium. 

Den interna kommunikationen har en lägre status än den externa, en anledning kan vara att 
det är lättare att visa effekterna av den externa kommunikationen. En marknadsföringsinsats 
är  oftast  avgränsad  till  en  viss  tidsperiod.  Efter  en  lyckad  ansats  att  öka  försäljningen 
tenderar  den  att  återgå  till  utgångsläget, men  den  externa  kommunikationen  i  form  av 
marknadsföring gav ett mätbart utslag. 

                                                       

60 L.H. Bruzelius Integrerad organisationslära s. 405 
61 Ibid 
62 L. Palm Kommunikationsplanering  
63 J. Strid Internkommunikation s. 80 
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Det har även gjorts en Skandinavisk undersökning som visar att fyra av tio inte är nöjda med 
den  egna  verksamhetens  interna  informationsflöde. Undersökningen  visar  att  det  är  den 
strategiska  informationen  som  brister,  50  %  av  de  som  deltog  i  undersökningen  saknar 
information om företagets mål och framtidsplaner. Hälften anser sig alltså  lågt prioriterade 
vad gäller informationen gällande organisationens strategiska målfokusering.64 

Hierarkisk‐, medie‐ och informell kommunikation är de tre delarna, ömsesidigt beroende av 
varandra, i det interna kommunikationssystemet. 

Den  hierarkiska  kommunikationen  baseras  på  organisationens  uppbyggnad  och  att 
informationen  skall  vandra  genom  varje  steg  i  den  hierarkiska  ordningen.  Detta  för  att 
upprätthålla  säker  kommunikation  och  enhetlig  ordergivning.  En  viktig  detalj  i  denna 
kommunikationsfilosofi  är  att  verksamhetsledningen  ska  få  tillgång  till all  information och 
utifrån denna fatta de optimala besluten för verksamheten. 65 

”I  teorin  kan det  låta  logiskt  att  ledningsgruppen  ska  fatta besluten, eftersom de borde ha överblick  av 
organisationens  verksamhet.  Vi  vet  dock  alla  till  mans  att  beslutsprocesser  är  betydligt  komplexare  i 
praktiken. Trots detta lever tankarna efter den administrativa skolan kvar i många organisationer.”66 

Från början fokuserandes det på att skicka informationen uppifrån och ner vilket idag oftast 
inte  är  fallet.  Falkheimer  och  Heide  manar  att  desto  större  organisation  med  många 
hierarkiska  nivåer,  ökar  risken  att  kommunikationen  inte  fungerar.  Här  blir  det  lätt  att 
informationen stannar på vägen, det kan även ta onödigt lång tid innan den når den slutliga 
mottagaren och det krävs att cheferna på samtliga nivåer har en god kommunikativ förmåga, 
och  är  medvetna  om  sitt  kommunikativa  ansvar.  Vidare  har  undersökningar  visat  att 
medarbetare föredrar information från den närmaste chefen samtidigt som undersökningar 
visar att dålig kommunikation från chefen är det anställda främst klagar på.67 

Vidare  innebär kommunikation  inte enbart att  förmedla  information. Det handlar även om 
att  förmedla ett anpassat budskap med känsla av  sammanhang. Att  informationen  får ett 
värde  i  förhållande  till medarbetarnas  intresse.  Det  kanske  svåraste men  viktigaste  som 
kommer med det kommunikativa ansvaret, är att tolka  informationen. Oklarheter ska med 
andra ord  redas ut  så  att  informationen  inte bara blir  ett ordflöde. Denna  anpassning  av 
budskapet är ofta det som brister i praktiken, trots att det sedan länge varit en konstaterad 
nödvändighet. En orsak  till att  tolkning  inte  sker är att mellanchefer är  rädda att  försvåra 
budskapet.  Att  cheferna  väljer  att  inte  förmedla  budskapet  på  eget  vis  då  rädsla  att 
förvanska  det  ursprungliga  budskapet  finns.  Kommunikationens  komplexitet  är  en  av  de 
bidragande faktorerna till att uttrycket management by walking around skapats. 

                                                       

64 J. Falkehimer och M. Heide Strategisk kommunikation 
65 Ibid s.80 
66 Ibids.80 
67 Ibid 
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Det  innebär att cheferna, som är goda kommunikativa förebilder, visar sig  i organisationen 
och uppmanar till dialog. Detta är mer önskvärt än management by screening around som 
innebär  att  kommunikationen  förs  via  kommunikationsteknik  som  hemsidor  och  e‐  post. 
Genom att samtliga chefer deltar  i kommunikationsprocessen  i alla  led, ökar kvaliteten på 
informationsflödet, både uppåt och neråt.68 

Mediekommunikationen är en viktig del i informationsflödet, e‐post, webbsidor, nyhetsbrev 
och möten är exempel på viktiga medier som används i dagens organisationer. E‐post verkar 
vara det mest uppskattade verktyget  i mediekommunikation. Nackdelen är att det  tar upp 
mycket  icke arbetsrelaterad  tid  från medarbetarna, då  informationsflödet här  tenderar att 
blir för stort. Vilket medför att tid går till att sortera och granska materialet. Detta samtidigt 
som  intranätets  fördel är att  stora mängder  information kan  spridas. En balans mellan de 
olika mediala kommunikationssätten behövs för att verktyget skall vara optimalt.69 

Den  informella kommunikationen har stor betydelse  för en  framgångsrik organisation. Den 
informella  kommunikationen  sker  mellan  medarbetare  i  en  organisation  vilka  har 
gemensamma  intressen. När  spontana möten  skapas  i  lunchrummet eller på golfbanan är 
det  svårt  att undvika  samtal om organisationen. Den  informella  kommunikationen  är den 
största delen inom intern kommunikation och kompletterar den formella.70 

”Informella nätverk existerar i alla organisationer; de går inte att skapa, initiera eller styra från ledningshåll.”71 

A  bird  with  one  wing  är  Tourich  och  Hargies  uttryck  för  en  organisation  där  ingen 
uppåtgående kommunikation existerar. Att kommunikationen  inte är enkelriktad är viktig; 
för att ledningen skall kunna ta korrekta beslut behövs speciellt den negativa informationen 
från medarbetarna. Om detta inte fungerar kan det lätt bli så att ledning fattar beslut utifrån 
en för positiv och skev verklighetsbild.72 

                                                       

68 J. Falkehimer och M. Heide Strategisk kommunikation 
69 Ibid 
70 Ibid s 85 
71 Ibid s 85 
72 Ibid 
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Figur: Den optimala kommunikationsbilden. 

Negativ information är viktig men svår att förmedla, att visa positiva siffror framför negativa 
nyheter  är  betydligt  enklare.  När  en  chef  är  motvillig  till  att  kommunicera  negativ 
information  kallas detta  keep Mum about Undesirable Messages  (MUM‐ effekten). Denna 
effekt  uppstår  när  negativ  information  försenas,  kommunikationsansvaret  delegeras  eller 
när budskapet mildras. Denna typ av information är viktig att förmedla genom management 
by  walking  around  och  inte  management  by  screening  around.  Även  något  som  kallas 
”interpersonellrättvisa” är viktig att ta till vara  i obekväma  informationssituationer. Här tas 
hänsyn  till medarbetarna och de behandlas  respektfullt. Vilket  kommer  att underlätta  för 
medarbetarna att acceptera  läget. Även  ledningens förmåga att kunna svara på frågor som 
varför,  kallad  interaktionsrättvisa,  ökar  förmågan  att  acceptera  situationen.  Negativ 
information kräver mer förberedelser än den positiva.73 

                                                       

73 J. Falkehimer och M. Heide Strategisk kommunikation 
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8. Sanningens Ögonblick 
 

Den 29 april 2008 beslutas det under Barn‐, utbildnings, och kulturnämndens sammanträde 
att ge förvaltningen  i uppdrag att arbeta vidare med frågan gällande resultatenheter, ”med 
målet  att  förändringen  träder  i  kraft  2009‐01‐01”.  Frågan  lyftes  i  dokumentet 
”Huvudprinciper  för styrning och uppföljning  i Bollnäs Kommun”, var  i det bestäms att alla 
”enheter  inom nämnder/styrelser med utförandeansvar betraktas  som  resultatenheter.”74 
Vilka  fastställdes  först den 23  juni 2008, § 214, av kommunfullmäktige. Barn‐, utbildnings‐ 
och kulturnämnden fastslog även vid denna tidpunkt att förvaltningen skulle presentera en 
tidsplan för BUN i juni. 

2008‐05‐26   Förvaltningens ledningsgrupp – diskussion om tidsplan och genomförande. 

2008‐05‐29   läggs ett förslag av tidsplan fram av förvaltningschef Bertil Lundquist.75 

2008‐06‐25   antar nämnden följande tidsplan och arbetsgång gällande resultatenheter: 

2008‐06‐25   Beslut om tidsplan i barn‐ och utbildningsnämnden. 

2008‐06‐11   Barn‐  och  utbildningsnämndens  arbetsutskott  –  diskussion  om  tidsplan  och 
  genomförande. 

2008‐06‐25   Beslut om tidsplan i barn‐ och utbildningsnämnden. 

Juni   Respektive  verksamhetschef  informerar  i  sina  chefsgrupper  om 
  resultatenheter  och  arbetsgången.  Förvaltningschefen/ordförande medverkar 
  vid behov. 

Aug   Diskussioner  förs  ute  på  skolor  och  enheter  om  resultatenheter  i  sina 
  chefsgrupper  om  resultatenheter  och  arbetsgången. 
  Förvaltningschefen/ordförande medverkar vid behov. 

Sept   Förslag arbetas fram om utformning av resultatenheter. 

2008‐09‐24   BUN tar beslut om utformningen av resultatenheterna 

Okt   Rektorsorganisation  för‐  och  grundskola  arbetas  fram  utifrån 
  resultatenheternas utformning. 

2009‐01‐01   Resultatenheter i drift 

                                                       

74 Barn‐, utbildnings‐ och kulturnämndens sammanträdesprotokoll 2008‐04‐29, § 75 
75 Barn‐, utbildnings‐ och kulturförvaltningens skrivelse till nämnden 2008‐05‐29, Bertil Lundquist 
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Nedan citat är direkt citat, eventuella felformuleringar härstammar från deras källa. 

”Innan beslut om  resultatenheternas utformning  tas måste också  slås  fast vilka  resurser  resultatenheterna 
skall förfoga över och vilka resurser som skall ligga centralt.”76 

Här tar BUN ett beslut om sådant som redan  inträffat. Dvs. diskussionerna  i förvaltningens 
ledningsgrupp, FLG, och  i nämndens arbetsutskott har redan ägt rum. Trots detta beslutas 
det om att de ska äga rum, vilket verkar bisarrt i en betraktares ögon. 

Vidare ägde diskussioner rum ute på de olika områdena  i kommunen.77  I dessa framgår att 
diskussionerna fått  lite utrymme p.g.a. kort tidsfrist. En analys av de  inkomna dokumenten 
säger  att  yttrandena  härstammar  utifrån  gissningar  av  vad  resultatenheter  är  och  vad  de 
kommer  att  innebära. Här  uttrycks  det  önskemål  om  hur  resultatenheterna  ska utformas 
men även frågor om vad de innebär framförs. Frågor som: 

”Får vi större inflytande över budgetprocessen än nu, Vilken är den rejäla moroten för att genomföra detta”78 

”Vad är skillnaden från idag? När vi redan nu har ansvar för det pedagogiska resultatet och det ekonomiska 
gentemot nämnd och förvaltning. Vilka fördelar finns? Nackdelar?”79 

”Helt orimligt  att  säga  att  resultatenheter  ska  gälla  from. Vt‐09 med denna  luddiga  information. Vi  vill  ta 
ställning  till  konkreta  förutsättningar.  Vi  ser  låsningar,  kommunala  lagar  som  ändå måste  följas.  Hur  ska 
’friskole‐ glöden’ kunna finnas om det enda friheten egentligen är ett stort ekonomiskt ansvar?”80 

”Vad är en resultatenhet?”81 

”Om man har  ansvar  för  ekonomin har men det och  inte bli  av med överskott. Möjligheten  ’att’  se över 
kostnader i alla lägen. T.ex. kosten, kunna använda sig till alla entreprenörer, Hur många överchefer behöver 
vi kommunalt? Hur mycket är en del av överskottet som ska föras över? Detta ska vara uttalat från start så att 
man  inte  blir  lurad. Vi måste  kunna  välja  själva  billigare  alternativ  till  inköp. Ha  en  bättre  vision  sko  kan 
presenteras innan detta genomförs”82 

Verksamheten  lämnade efter dessa diskussioner ett förslag på hur resultatenheterna skulle 
utformas, med anledning av barn‐ och utbildningsnämndens beslut i juni. Här konstateras att 
förslagen i stort sett inte visar några skillnader mot för organisationen såg ut tidigare. Samt 
att det återstår en mängd frågor gällande faktiska förutsättningar för resultatenheterna.83 

                                                       

76 Barn‐, utbildnings‐ och kulturnämndens sammanträdesprotokoll 2008‐06‐25, § 94 
77 Dokument daterade som inkomna till Bollnäs kommun från 2008‐09‐09 till 2008‐09‐23 
78 Yttrande om resultatenheter från Arbråområdet, inkom 2008‐09‐09 till Bollnäs Kommun 
79 Björktjära förskoleverksamhet, inkom 2008‐09‐09 till Bollnäs Kommun 
80 Redovisning av synpunkter från Garnbergsområdet ang. resultatenheter, inkom 2008‐09‐09 till Bollnäs Kommun 
81 Minnesanteckningar från Västansjö skola 18/8‐09, inkom 2008‐09‐09 till Bollnäs Kommun 
82 Kilbergsskolan/Växjö, inkom 2008‐09‐08 till Bollnäs Kommun 
83 FÖRSALG FRÅN VERKSAMHETEN PÅ RESULTATENHETER, Dnr. 08‐5076  (inget datum finns) 
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Den 24 september 2008 finns resultatenheter åter med på Barn‐ och utbildningsnämndens 
sammanträdes  agenda.  Här  beslutar man  att  verksamheten  i  samband med  budget  skall 
presentera  ett  förslag  till  resultatenheternas  utformning.  Detta  efter  att  tillförordnad 
förvaltningschef Maj‐ Britt Karlsson lämnat redogörelse i ärendet. 84 

Här börjar  jag undra  varför ett  förslag om  resultatenheterna  skall  lämnas  i  samband med 
budget. Borde inte särskilda direktiv fastställas innan resultatenheterna fastställs? 

Vidare  lägger  verksamheten  fram  ett  förslag  till  resultatenheternas  utformning.85  Vilket 
antas av BUN den 22 oktober 2008, med reservationer till förmån till tilläggsyrkanden.86 Den 
17  december  2008  genomför  nämnden  den  första  ändringen  gällande  resultatenheternas 
utformning87, detta med bas av en skrivelse gjord av För‐ och Grundskolechef Eva Eklund.88 

Den 29 oktober 2008 antar nämnden för lärande och arbete i Bollnäs Kommun utformningen 
av  nämndens  resultatenheter.  Detta  görs  utifrån  en  mer  utvecklad  beskrivning  av 
ekonomiskt ansvar samt resultatenheter, än vad BUN hade, utförd av förvaltningschef Jonny 
Engström den 13 oktober 2008:89 

”Allmänt 

Ett ekonomiskt ansvar innebär ett åtagande att inom en ekonomisk ram utföra viss bestämd verksamhet. Den 
ekonomiska  ramen  utgörs  av  en medelanvisning  i  form  av  kommunbidrag  för  verksamhetens  bedrivande 
och/eller  intäkter utifrån  levererade och överenskomna prestationer. Att medel erhållits med visst belopp 
innebär  ett  ansvar  men  också  befogenhet  att  bedriva  verksamheten  på  sådant  sätt  att  minsta  möjliga 
medelsförbrukning sker vid bemyndigandet/åläggandet. 

Resultatenheter 

En resultatenhet är en enhet där den ekonomiskt ansvarige har ett utifrån erhållna beställningar eller gjorda 
åtaganden och med inriktning mot uppsatta mål planera och genomföra en verksamhet. I dessa enheter, som 
både har en kostnads‐ och intäktssida, fokuseras det ekonomiska ansvaret på resultatet, det vill säg betraktas 
som resultatenheter. 

Förvaltningens  ledningsgrupp har diskuterat  frågan om  resultatenheternas utformning och hur dessa  skall 
bildas ur ett personal‐ och brukarperspektiv. Inom Lärande och Arbete finns ett flertal verksamhetsområden 
som spänner över flera olika regelverk där det gemensamma är att vi har utgångsläget med kunden/brukaren 
i centrum.”90 

Enligt  vad  ovan  nämnts  om  nämnden  för  lärande  och  arbete  ser  deras  beslut  angående 
resultatenheter åtminstone vara grundat på någon slags bakgrund. Vilket en betraktare inte 

                                                       

84 Barn‐, utbildnings‐ och kulturnämndens sammanträdesprotokoll 2008‐09‐24, § 133 
85 FÖRSLAG FRÅN VERKSAMHETEN PÅ RESULTATENHETER, Dnr 08‐5076, inkom 2008‐10‐08 till nämnden.   
86 Barn‐, utbildnings‐ och kulturnämndens sammanträdesprotokoll 2008‐10‐22, § 149 
87 Barn‐, utbildnings‐ och kulturnämndens sammanträdesprotokoll 2008‐12‐17, § 191 
88 Skrivelse av för‐ och grundskolechef Eva Eklund, inkommen till kommunen 2008‐11‐15, dnr 08‐5076 
89 Nämnden för lärande och arbetes sammanträdesprotokoll 2008‐10‐29 
90 Nämnden för lärande och arbetes sammanträdesprotokoll 2008‐10‐29, s 123 
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kan urskilja i beslutet från nämnde för barn‐, utbildnings‐ och kultur. Om detta härstammar 
från mer rutinerad dokumentation eller förberedelse av nämnden kan inte fastställas. 

Kommunens  alla  verksamheter  skall  från  och med  den  1  januari  2009  organiseras  som 
resultatenheter, men vad  innebär dessa  resultatenheter  för enheterna? Vilka  förändringar 
har det medfört? Den 23  juni 2008 fastställde kommunfullmäktige Fördjupade principer för 
styrning  och  uppföljning  i  Bollnäs  Kommun.  Ett  dokument  som  har  till  syfte  ”att  påverka 
beteendet  i  organisationen mot  ett  önskat  resultat.”91  Häri  är  den  huvudprincip  att  alla 
enheter  som har ”utförandeansvar  skall betraktas  som  resultatenheter”. Dessa  ska genom 
sin  intäkts‐  och  kostnadssida  fokusera  på  resultatet,  skillnaden  mellan  intäkter  och 
kostnader. Det  hänvisas  även  till  ett  särskilt  dokument med  regler  för  resultatenheterna. 
Dokumentet med de särskilda reglerna går inte att finna i diariet på kommunen den 1 januari 
2009.92  Det  finns  med  andra  ord  ingen  tydlighet  i  verksamheten  angående  vad  en 
resultatenhet  innebär eller  vilket  ansvar den medför,  förutom  Jonny  Engströms definition 
ovan. Den 1  januari 2009  infördes  resultatenheter  i Bollnäs kommun och  i april samma år 
råder fortfarande en förvirring över vad det beslutats om. 

8.1 Samtal 

 

Figur: Hierarkiordningen bland de intervjuade. Med tillägg av nämnden som påverkar förvaltningens arbete. 

                                                       

91 ”Fördjupade principer för styrning och uppföljning i Bollnäs Kommun” sidan 1.  
92 Eftersökt dokument via Ingrid Elfving på kommunens diarieavdelning 
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Samtal med: 

Jan Lahenkorva   Nämndordförande 

Maj‐ Britt Karlsson   Förvaltningschef 

Leopold Stoltz   Kommunchef 

Eva Eklund      För‐ och grundskolechef 

Olle Nilsson Sträng   Kommunalråd, Kommunstyrelsens ordförande 

Redogörelsen för samtalen, nedan, kommer även att influeras av analys/kommentarer samt 
beskrivning av arbetsprocessen. 

Jan Lahenkorva, nämndordförande  i barn‐ och utbildningsnämnden berättar att beslut 

som fattas i Bollnäs kommun tas av kommunfullmäktige alternativt BUN. Arbetsgången som 
den  bör  vara  efter  beslutet  fattats  är  att  det  delegeras  till  förvaltningschefen,  inom 
respektive nämnd, som ansvar för att verkställa beslutet. Uppföljningen som sedan sker av 
beslutets utförande består av en  lista,  vilken  kommer  till nämnden  två gånger per år och 
endast visar resultatet av beslutet.93 Med andra ord görs ingen detaljerad uppföljning av det 
som sker i verksamheten. 

Vidare berättar  Jan Lahenkorva att de beslut som  fattats  förväntas bli genomförda smidigt 
och effektivt utan någon tydlig beskrivning av hur detta förväntas ske. Som tillägg till detta 
berättar han även att det råder en kommunikationsbrist mellan förvaltningen och nämnden, 
åt båda hållen.94 Om vi endast ser till vad Lahenkorva  i detta skede har berättat borde det 
infinna  sig  en  bestörtning  i  den  kommunala  ledningen  vad  gäller  verksamheten. Besluten 
fattas  av  fullmäktige  eller  nämnd,  nämnden  är  de  som  skall  delegera  uppdragen  till 
förvaltningen,  förvaltningschefen,  men  förväntar  sig  att  beslutet  skall  verkställas  utan 
närmare  direktiv.  Kan  det  vara  så  att  förvaltningschefen  och  dess  verksamhet  skall  läsa 
mellan  raderna  och  själva  ta  initiativet  till  verkställanden  inom  kommunen?  Enligt 
kommunallagen är inte det tanken, vilket kan läsas i följande paragrafer: 

                                                       

93 Bilaga nr 3 
94 Ibid 
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9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller 
landstinget, främst 
1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5. val av revisorer, 
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7. årsredovisning och ansvarsfrihet, samt 
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget.95 

 

Och: 
10 § Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller i en viss grupp 
av ärenden. Ärenden som anges i 9 § första tycket eller som enligt lag eller annan författning skalla avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnden. 

Det är härmed reglerat i statlig lag att fullmäktige ska besluta i ärenden som tas upp i 3 kap 
9§ kommunallagen.96 

12 § I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige uppdra åt en nämnd att 
genomföra en viss verksamhet  inom  ramen  för de  riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten 
som fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag. 

13 § Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning 
skall handha. 
Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.97 
 
14 § Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.98 

Nämnderna ansvar för förvaltningen och de beslut vilka är förenade med denna. 13 § andra 
stycket betyder  att nämnden  äger  rätt  att  råda  i de  frågor  fullmäktige delegerat  till dem. 
Vanligast är dock att sådana bemyndiganden är försedda med villkor.99 

15 § Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat 
till dem med stöd av 10 § första stycket och 12 §.100 
Fullmäktige skall besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för den. 

 

Ärenden  som  delegerats  till  en  nämnd  från  fullmäktige  skall  återredovisas,  vilket  gör  att 
fullmäktige  får  kontroll  över  hur  nämndernas  utnyttjar  delegeringar.  Samt  att  de  erhåller 
information för framtida frågor. Lagrummet säger  inte att samtliga enskilda ärenden måste 

                                                       

95 Kommunallag (1991:900) 3 kap 9 § 
96 Lingquist & Losman Kommunallagen 
97 Kommunallag (1991:900) 3 kap 13 § 
98 Kommunallag (1991:900) 3 kap 14 § 
99 Lingquist & Losman Kommunallagen 
100 Kommunallag (1991:900) 3 kap 15 § 
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återredovisas,  nämnden  skall  snarare  visa  hur  fullmäktiges  beslut  om  verksamheten  har 
efterlevts.101 

Den  svenska  lagstiftningen har klargjort hur de beslutande organen  inom kommunen  skall 
fungera.  Det  finns  med  andra  ord  riktlinjer  för  nämnden  att  de  är  ansvariga  för 
förvaltningen. För BUN innebär detta att de ska ha sådan kontroll på förvaltningen att de kan 
återrapportera till fullmäktige. Om detta innebär att den resultatrapportering som erhålls är 
tillräcklig är svårt att avgöra. Men då nämndens ordförande anser att kommunikationen och 
uppföljningen av förvaltningens handhavande inte är tillräcklig kan det tyckas att fullmäktige 
inte heller kan erhålla en  tillräcklig uppföljning.  Inte  tillräcklig  för att ha kontroll över den 
egna verksamheten. 

Nämndmän är lekmän, de ska vara proffs på politik, inte på sakfrågor menar Lahenkorva.102 
Vilket återigen visar att behovet av kommunikationen mellan nämnd och förvaltning borde 
vara större än det tycks efterfrågas idag. Om det är så att nämnden skall sköta det politiska i 
takt  med  att  förvaltningen  skall  sköta  sakfrågorna  borde  ett  närmare  samarbete  vara 
etablerat. Hur  en  politiker  annars  ska  kunna  fatta  ett  beslut  gällande  den  underliggande 
verksamheten blir svårt att svara på. 

Då  nämnden  fattat  beslut  i  specifika  frågor  gällande  specifika  områden  skickas  ett 
protokollutdrag ut till de berörda verksamheterna  för att  informera om det tagna beslutet 
berättar Lahenkorva. Samtliga protokoll skickas dock ut till förvaltningschef och rektorer.103 
Trots denna rutin kan det tyckas att en chans till yttrande borde signaleras då det ska fattas 
beslut  i  en  viss  fråga  gällande  ett  specifikt  område,  speciellt  med  hänsyn  till  att,  som 
Lahenkorva anfört, nämndemän är  inte  sakkunniga, utan proffs på politik.    I vidare dialog 
med  både  tillförordnade  förvaltningschef  Karlsson  och  för‐  och  grundskolechef  Eklund 
kommer vi att se att så är fallet vissa gånger. 

När  Lahenkorva  kommer  in  på  beslutet  om  resultatenheter  börjar  det  hela  bli  lite 
intressantare.  Han  anför  att  han  saknar  befogenheter  och  ansvarsbeskrivning  för 
resultatenhetscheferna.  Lahenkorva  saknar  ett  tydligt  uppdrag  från  fullmäktige, 
ansvarsförklaring  samt  angivna  befogenheter  anser  han  saknar.  Trots  detta  delegerade 
nämnden  vidare  beslutet  om  införandet  till  förvaltningschefen  och  därefter  till 
gymnasiechefen  och  för‐  och  grundskolechefen.  104  Hur  ett  beslut  som  inte  anses  vara 
fullstädigt delegeras vidare verkar obegripligt och i viss mån omöjligt. Vilket är en känsla som 
stärks då han säger ”resultatenheter är idag ett ord som irriterar folk i verksamheterna”105. 
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Bollnäs  kommun  har  sedan  tidigare  haft  två  resultatenheter; Gymnasieskolan Nytorp  och 
särskolan Höghammar.  Enligt  Lahenkorva  finns  inga  regler  för  hur  dessa,  hur  de  styrs  är 
något som tagits med från den tiden då de tillhörde landstinget, det var en smidig övergång 
till det kommunala.106 Att regler för dessa inte finns styrker både Nytorps och Höghammars 
rektorer. Per Höglund, Nytorps rektor, skriver ”Jag vet hur det fungerar men det finns  inga 
dokument som beskriver dessa”, med syfte på  resultatenheter.107 Det som kan sägas med 
säkerhet idag om resultatenheter är endast hur de ser ut, vilka verksamhetsdelar som tillhör 
vilken enhet. Samtidigt som det pågår diskussioner om huruvida några resultatenheter skall 
vara sådana eller inte, med Bollnäs kommuns bästa som utgångspunkt.108 

Lahenkorva menar att det kan bli bra med  resultatenheter  i Bollnäs kommun, men att en 
tydlighet vad de är bra till behövs. För att förtydliga sitt och BUNs del i detta beslut förklarar 
han att ett beslut kan ses med två riktningar; fullmäktiges uppdrag och nämndens uppdrag. 
För att nämnden  skall kunna  tydliggöra uppdraget  till  förvaltningschefen krävs det att det 
finns endast en tolkning av beslutet. Även tidsplan och uppföljning bör tillhöra ett beslut.109 

Ska  nämnden  inte  ha  något  ansvar  i  det  fattade  beslutet?  Visserligen  är  det  vanligt  att 
kommunfullmäktige har villkor kopplade till sina beslut, vilket  inte är något krav enligt  lag. 
Det  blir  då  nämndens  ansvar  att  verkställa  de  direktiv  de  fått  från  kommunfullmäktige. 
Förmodligen anser kommunfullmäktige att de  i enlighet med 3 kap 9§ kommunallagen gett 
nämnden  mål  och  riktlinjer  för  verksamheten  och  att  det  nu  är  nämndens  uppgift  att 
genomföra den verksamhet de fått som uppdrag: resultatenheter. 

Maj‐  Britt  Karlsson,  tillförordnad  barn‐,  utbildnings‐  och  kulturförvaltningschef, 
strävade  inte  efter  att  erhålla  denna  befattning.  Hon  åtog  sig  uppdraget  för  att 
verksamheten  inte skulle ”tappa farten” när hennes företrädare fick avgå. Hon ville  inte att 
verksamheten skulle behöva  lära känna en ny  ledare. Hon berättar om många olika  forum 
för  kommunikation  där  hon  medverkar,  men  ett  forum  för  kommunikation  med 
offentligheten  finns  inte  för hennes del. Trots många arenor  för kommunikation efterlyser 
hon  ett  mer  strategiskt  tänkande  och  diskussioner.  Då  de  frågor  som  tar  utrymmet  är 
konkreta operativa  frågor, vilka också är viktiga. Karlsson menar att en balans häremellan 
saknas.  Då  hon  ser  strategiska  frågor  som  långsiktiga  mål  och  operativa  som  viktigt 
pågående  arbete. Det  kan  vara  svårt  att  skilja  på  långsiktiga  och  operativa  frågor  ibland, 
såsom den ekonomiska. Då tex. kvalitetsredovisningar skall förbättra framtiden men är också 
ett operativt arbete i utförandet, i nuet.110 
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Det  Karlsson  egentligen  säger  är  att  målen  glöms  bort  efter  att  beslut  från 
kommunfullmäktige  tagits  då  de  strategiska,  långsiktiga,  frågorna  inte  får  ta  utrymme. 
Fokuset inom Bollnäs kommun ligger alltför mycket på nuet vilket kan vara en tydlig orsak till 
varför ekonomin är svag. Ett operativt tänkande, i meningen aktivt handlande i nuet, när det 
gäller medel gör att de i slutändan tar slut. Att en verksamhetsledare, som Karlsson, inte kan 
förmedla sitt arbete och sina visioner till allmänheten på annat vis än genom politikerna blir 
för mig svårbegripligt. Speciellt i denna kommun då jag precis anfört att fullmäktige inte har 
tillräckligt med kännedom  för att kontrollera den egna verksamheten. Verksamhetschefen 
återkopplar  till  sin  chef,  kommunchefen,  som  återkopplar  vidare  i  sin  tur  till  sin  chef, 
kommunstyrelsens  ordförande,  som  kommunicerar  ut  det  som  blir  kvar  till medarbetare 
inom  politiken  och  sedan  vidare  ut  till  allmänheten.  De  som  i  grund  och  botten  är  de 
personer  som  påverkas  direkt.  Detta  påminner  skrämmande mycket  om  Falkheimer  och 
Heides Hierarkiska kommunikation  som med  fördel  ska utnyttjas  i kombination med både 
mediekommunikation och  informellkommunikation. Bollnäs Kommun  ser nu ut  som a bird 
with  one  wing  kombinerat  med  Palms  dialogproblem:  Önskan  om  dubbelsidig 
kommunikation  finns där, vilket Karlsson även strävar efter, en ovilja att svara på  frågorna 
som dyker upp  infinner  sig och dialogen är hämmad. Kanske kan det vara på  tiden att de 
högre  ledarna att börja med management by walking around för att skapa en öppenhet till 
att lösa frågeställningar som kan uppstå. 

När vi sedan går vidare mot diskussionen mot resultatenheter konstateras ytterligare brister. 
Karlsson  berättar  för  mig  att  en  dialog  fördes  med  skolorna  innan  beslutet  om 
resultatenheter togs. Liknande dialog ska ha förts inom samtliga verksamheter. Det Karlsson 
kunde gå ut med till skolorna var tunt,  i själva verket  ingenting.   Det fanns  i stort sett  inget 
att diskutera. Därmed fördes spekulationer kring själva utformandet av resultatenheterna på 
samtliga  skolor. Det önskades med andra ord hur  resultatenheterna  skulle  se ut och med 
vilka skolar det skulle samarbetas med i framtidens organisationsform.111 

Hur kan en dialog föras när det  inte finns någon  information att utgå  ifrån? Hur kan någon 
påverka något  som denne  inte vet vad det är? Att  rektorer, personal och  föräldrar  ska  få 
tycka till och vara med och påverka låter väldigt bra och är en fin tanke. Men vad gör det för 
skillnad när det  inte berättas vad de ska tycka till om?  Ingen skillnad alls vill  jag påstå. Det 
blir som att spela pingis utan motståndare. Återigen kan jag konstatera dialogproblem. Detta 
stärks  även  när  jag  läser  mailkorrespondensen  från  de  olika  skolorna.  Frågor  ställs  och 
dokumenteras men ingen tar sig tiden att återkoppla. 

Karlsson berättar att hon frågat hur det nya beslutet om resultatenheter ska gå ihop med att 
koncernnyttan  står  över  resultatenheterna.  Innebärande  att  Bollnäs  kommuns  totala 
ekonomi går före de små enheternas ekonomi.  
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Som i själva verket bygger upp den totala verksamheten. Gällande detta har tystnaden varit 
så definitiv att de på verksamhetsnivå arbetar med  frågan  för att kunna gå upp med den  i 
kommunfullmäktige.  De  hoppas  att  svaren  finns  någonstans.  Även  frågor  av  ekonomisk 
karaktär  gällande  resultatenheter  finns  obesvarade. Här menar  Karlsson  att  förvaltningen 
inte  kan  ta  några  beslut  då  lagar  och  avtal  hindrar,  vilket  gör  att  förankring  i 
kommunstyrelsen är ett måste.112 

En känsla av att verksamheten är illa ute infinner sig, trots att jag ännu inte har intervjuat det 
översta  skiktet  av Bollnäs  kommuns  styre,  kommunchef och  kommunalråd. Ekonomin  ska 
räddas med  ett  beslut  om  resultatenheter.  Detta  beslut  ska  utföras  av  tjänstemännen  i 
organisationen som  inte vet vad som  förväntas. Vad hände på vägen? Är det så att det är 
upp till verksamheterna att bestämma hur det ska göras på bästa sätt? Frågor besvaras inte 
och  skapar en  frustration  som  leder  till att verksamheten utför  ledningens  jobb – arbetar 
med resultatenhetsfrågan. 

Karlsson  förklarar  för  mig  att  enligt  henne  så  ska  en  person  med  resultatansvar,  en 
resultatenhetschef,  ha möjlighet  att  påverka  sina  intäkter  och  sina  kostnader.  Vilka  idag 
regleras av ett avtal mellan Bollnäs Kommun och  Inköp Gävleborg.  Inköp Gävleborg är en 
organisation som förhandlar fram priser på diverse olika artiklar till de organisationer som är 
ansluta  till  dem.  En  medarbetare  kan  alltså  inte  handla  en  dammsugare  på  Kalles 
grossistfirma  utan  måste  köpa  den  via  Inköp  Gävleborg,  även  om  detta  alternativ  är 
dyrare.113 

Vilket får mig att undra om det är ett kostnadseffektivt sätt att agera på. Det går omöjligt att 
påverka kostnaderna med sådana avtal. Det går inte ihop för verksamheten under barn‐ och 
utbildningsnämnden och det går inte ihop för mig. Men det måste finnas någon som vet hur 
detta skall skötas utan att avtalsbrott och avvikelser från politikerviljan sker. Frågan är bara: 
vem vet hur det ligger till? 

Leopold  Stoltz,  kommunchef,  kommunens  högst  beslutande  tjänsteman.  När  jag 

kommer  in  på  hans  rum  för  en  pratstund  känner  jag  mig  väl  förberedd.  Jag  vet  vad 
resultatenheter  innebär  i  teorin,  jag  tror mig veta var Bollnäs kommun  står  i denna  fråga. 
Vilket visar sig  inte vara  fallet. Stoltz och  jag pratar om saker som  får det att snurra  i mitt 
huvud vad gäller Bollnäs kommuns ledning. Men låt mig ta det från början. 

För Stoltz är det viktigt att veta hur en kommun fungerar. Tyvärr är det oftast inte fallet, han 
menar att de som jobbar inom kommunen inte vet hur det egentligen fungerar.  
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Han menar även att det han ser som en tjänstemannafråga lätt blir en politisk fråga, vilket är 
något politikerna avgör. Som kommunchef är Stoltz den högst beslutande tjänstemannen  i 
kommunen  och  är  förvaltningschefernas  chef.  De  träffas  i  ett  forum  kallat  Förvaltnings 
Lednings Gruppen (FLG) där han har det övergripande ledningsansvaret.114 

Det är i FLG som beslutet om resultatenheter kan kopplas till Stoltz, det är i detta forum där 
diskussioner  om  gemensamma  riktlinjer  förts.  Han  berättar  att  förvaltningscheferna  är 
överens om vad en  resultatenhet är.115 Vilket  förvånar mig att han anser, då  jag  tidigare  i 
mitt  samtal  med  tillförordnad  förvaltningschef  Karlsson  förstått  att  många  frågor  om 
resultatenheter finns obesvarade för henne. Om det beror på att hon tillträdde i augusti vet 
jag inte, men då Stoltz berättar att de senast i december hade resultatenheter på agendan i 
FLG  förstår  jag  att  uppfattningarna  misstämmer.  Stoltz  väljer  att  förklara  ovissheten 
angående  resultatenheter med  att  den  politiska  dimensionen  inte  överensstämmer med 
verksamhetens realitet. 

I dokumentet ”Fördjupade principer för styrning och uppföljning i Bollnäs kommun” hänvisas 
det  till ett särskilt dokument med särskilda  regler  för  resultatenheter, vilket  inte existerar. 
Stoltz menar  att  anledningen  till  att  dokumentet  inte  färdigställts  är  att  det  finns  olika 
tolkningar och åsikter om resultatenheter mellan tjänstemännen och politikerna.116 Jag har i 
detta  arbete  visat  att  politikerna  fattar  beslut,  sätter  upp  mål  och  riktlinjer  och  att 
tjänstemännens uppdrag är att verkställa dessa beslut, det är lagstadgat. Det är även så att 
kommunchefen har ”ett övergripande ansvar  för att verksamheten, ekonomin, personalen 
och  arbetsmiljön  inom  kommunen  hanteras  på  sådant  sätt  att  de  överensstämmer med 
politiskt  fattade  beslut”117.  Hans  tjänst  innefattar  även  ansvar  för  ”huvudprinciper  för 
styrning,  uppföljning  och  utvärdering  av  den  kommunala  verksamheten  i  Bollnäs 
Kommun”118.  Trots  detta  menar  han  att  ett  dokument  som  skall  beskriva  den  nya 
organisationsordningens  ekonomiska  inriktning  och  resultatenheter  inte  kan  formas  på 
grund av att tjänstemännens åsikter inte matchar politikernas. 

Beslutet som  fattades av  fullmäktige att  införa resultatenheter delegerades till nämnderna 
som  härmed  fick  ansvaret  att  fördela  verkställandet  till  förvaltningscheferna. Vilket  enligt 
Stoltz är ett beslut som egentligen kan ses som kosmetiskt med den politiska avsikten att ge 
verksamheterna en drivkraft; Skapas ett överskott  får verksamheten ta del av det, uppstår 
ett underskott får verksamheten ta itu med problemet. Men han anser att en orättvis budget 
existerar och kan göra detta svårt. Att få balans  i budget och ekonomi kan ta flera år säger 
han,  innan detta kan uppnås måste det tas reda på vad som är tillåtet och  inte. Med andra 
ord så måste spelplanen sättas upp.  
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Budgeten  idag  baseras  på  historiska  data,  vilket  gör  att  det misstämmer,  Stoltz  anser  att 
nyckeltal är en bättre fördelningsnyckel för den budget som skall fördelas till verksamhetens 
enheter.119 

Då det råder en oenighet och förvirring om resultatenheter idag anser han att det är bäst om 
förvaltningscheferna ”driver sin linje”, då FLG är överens om tolkningen. Han menar att det 
är de  som  äger  frågan och  rätten  att  tolka uppdraget.  Frågan om  resultatenheter  är  inte 
hans, utan förvaltningschefernas.120 

Här  har  samtalet med  Stoltz  blivit  komplicerat. Han  vill  att  spelplanen märks  ut men  att 
förvaltningscheferna  ska  driva  sin  linje  för  att  få  rätsida  på  det  hela men  det  egentliga 
beslutet är rent kosmetiskt. Dessa ståndpunkter går för mig mot varandra. 

Han menar vidare att införandet av resultatenheter som organisationsform idag inte betyder 
någon  skillnad  från  tidigare.  För  införandet  av  resultatenheter  innebär  inte  någon 
entreprenad,  bara  en  ny  betäckning  på  arbetssättet. Många  har  börjat  ta  egna  initiativ  i 
frågan,  viktigt  här  är  att  belysa  att  resultatenheterna  fortfarande  är  en  del  av  den 
kommunala organisationen, de står  inte utanför. Vilket medför att  inga undantag för göras 
så länge fullmäktige inte beslutat om det. Idag är det Inköp Gävleborg som förhandlar fram 
priser,  vilket  är  ett  beslut  som  fortsätter  att  vara  gällande,  undantag  från  detta  är  inte 
tillåtet.121 

Egna initiativ är inte att föredra, men förvaltningscheferna bör driva resultatenheter efter sin 
egen  linje.  Detta  samtidigt  som  Stoltz  anser  att  beslutet  i  fråga  är  kosmetiskt  och  inte 
innebär några egentliga skillnader från förut. Jag började fundera på om jag fått hans åsikter 
om bakfoten, men  samtliga anteckningar  från mina  samtal har  skickats ut  till de berörda. 
Den enda som hade något att  invända var Eklund. Stoltz håller med andra ord med om det 
mina minnesanteckningar säger, vilket gör det hela ännu intressantare. 

Så  länge politiker och  tjänstemän har olika bilder av  saker kommer  ingenting att uträttas, 
vilket är fallet med resultatenheter  i Bollnäs kommun  idag. Resultatenheter kommer enligt 
kommunchefen inte fungera förens politikerna inser hur kommunen egentligen fungerar.122 

När  vi  specifikt  kommer  in  på Barn‐  och  utbildningsnämnden  och  dess  förvaltning menar 
Stoltz  att  Komrevs  rapport  inte  bidragit med  någonting  nytt.  Han  skulle  praktiskt  taget 
kunnat skriva den själv. Karlsson har som nytillträdd tillförordnad förvaltningschef mycket att 
ta  tag  i, därmed blir  inte  resultatenheter någon prioritet. Stoltz anser även att  skolan har 
krånglat till det  lite när det gäller resultatenheter. Men det väsentliga för skolan  idag är att 
ta tag i sin situation. Här menar han att tydliga uppdragsförteckningar skulle underlätta.  
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Då dessa ger en  tydlig beskrivning av vad  respektive uppdrag  innebär och vad  resterande 
delar av kommunen kan  förväntas av den aktuella medarbetaren. Rektorer kan behöva en 
sådan  förteckning  för att veta vad som  ingår  i deras uppdrag, de ska även kunna kräva en 
stabil budget  från dag ett. Först när  rektorerna vet hur deras negativa  respektive positiva 
resultat uppstår, vilket inte är fallet idag123 kan de fungera som en resultatenhet.124 

Eva  Eklund,  för‐  och  grundskolechef,  rektorernas  samordnare  och  mellanhand  till 

ledningen  och  politikerna.125  Vid  denna  tidpunkt  är  jag  tämligen  osäker  på  om  min 
intervjukedja kommer att fortstätta längre ”ner” i Bollnäs Kommuns hierarki. Samtalet med 
kommunchefen  gjorde  mig  förundrad  över  hur  kommunen  över  huvudtaget  klarar  sig. 
Samtalen har rört samma saker men starka oenigheter har uppstått i mina anteckningar. Att 
gå utanför den  centrala organisationen  ser  idag  lönlöst ut. Medarbetarna ute på  skolorna 
kan inte påverka den centrala organisationens missförstånd. 

Eklund har mer kontakt med politikerna i kommunen än vad hon trodde innan hon tillträdde 
sin  tjänst.  Hon  kallas  in  till  nämndernas  sammanträden  då  ärendena  här  rör  för‐  och 
grundskoleverksamheten. Hon anser dock att nämndens politiker lägger sig i detaljfrågor för 
mycket.126  Vilket  hon  har medhåll  från  Stoltz  i.127  Att  de  lägger  sig  i  detaljfrågor  kan  bli 
mycket  fel  då många  inte  besitter  sakkunskapen.  Vilket  förmodligen  skapat  rektorernas 
uppfattning om att politikerna är ointresserade i deras verksamhet, även att beslut fattas om 
sådant som redan är reglerat  i rektorernas statliga regelverk kan bidra till uppfattningarna. 
Ett kommunikationsglapp har uppstått här, mellan  rektorer och  tjänstemän, enligt Eklund. 
Hon menar att kommunikationen mellan rektorer och politiker är nästintill obefintlig. För att 
kunna  ta beslut som gynnar verksamheten måste kommunen hitta  former  för att politiker 
ska  kunna  möta  tjänstemän  och  att  tjänstemän  skall  kunna  möta  politiker.  Även  att 
tjänstemän möter verksamheten, att alla skapar en förståelse för alla.128 

Att  BUN  inte  besitter  sakkunskapen  håller  Lahenkorva  med  om  då  han  själv  säger  att 
”politiker är nämndemän”. Att politiker  lägger sig  i detaljer och är otydliga är något Eklund 
får medhåll  från Montin. Samtidigt  som han anför att politikerna anser kommunerna  som 
”tjänstemannavälden”. Detta berodde på vilken begreppsdefinition som används på politik. 
Kanske vill många politiker använda sig av  institutionell definition, allt de gör är politik, och 
att  tjänstemän  som  Eklund  föredrar  processorienterad  definition. Detta  så  att  politikerna 
fokuserar mer på helheten än på detaljerna. 
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”Friskoleglöd  i  kommunal  tappning”  är  något  som  Lahenkorva  sagt  i  samband  med 
resultatenheter och är också det som Eklund tror är grunden till beslutet gällande införandet 
av resultatenheter. Det finns en vilja att ge utrymme till verksamheterna att styra dem ”efter 
eget  huvud”.  När  en  dialog  öppnades mot  skolorna  gällande  införandet  av  beslutet  om 
resultatenheter bjöd rektorerna och Eklund in Lahenkorva. Trots detta återstå många frågor 
som  ingen  verkar  ha  svaret  på.  Rektorerna  önskar  att  några  få  förutsättningar  sätts  upp, 
innan beslutet fattas. Som det är nu finns en känsla att beslutet är taget baklänges. Eklund 
lyfter, som Stoltz, upp möjligheten att BUN förstorar upp saken. Vilket hon tror kommer från 
deras uppfattning att det beslutats om något nytt. Vidare om orsaken till beslutet att införa 
resultatenheter  tror Eklund kan vara att politikerna vill  lägga ut  så mycket  som möjligt på 
enheterna, men att deras medvetande om hur de faktiskt jobbar är litet och hindrar beslutet 
att bli ett bra sådant.129 

Hon  belyser  även  att  ingen  gemensam  efterforskning  om  hur  resultatenheter  fungerar 
gjorts. Hon vet dock att Kalmar kommun bjöds in men att de av någon anledning inte kom. 
Som effekt av att ingen utredning gjordes innan, jobbar nu alla verksamheter på varsitt håll 
med  samma  fråga  och  det  har  blivit  en  ”allmän  röra”.    För  Eva  Eklund  ska  ett  beslut 
innehålla:130 

‐ Syfte med beslutet. 
‐ Generella förutsättningar från kommunfullmäktige till nämnderna. 
‐ Ytterligare detaljerat beslut från nämnd till verksamhet. 

 
Processorienterad  definition  av  politik  passar  vissa  stunder,  men  när  det  gäller 
resultatenheter önskas mer detaljerad styrning. Det anser även Karlsson. Här kan vi se att 
Montins  anförande  om  att  de  olika  definitionerna  är  ömsesidigt  beroende  av  varandra 
stämmer  in. Att kombinera de olika  typerna av politik  skapar  förmodligen en god balans  i 
kommunen. Vem som sedan kan avgöra den perfekta balansen i tid och otid återstår att se. 

Olle  Nilsson  Sträng,  kommunalråd,  kommunalstyrelsens  ordförande,  kommunens 

högste  politiker. Det med  anledning  vad  jag  tidigare  anfört: Orsaken  till  den  kommunala 
förvirringen  som belyses  i detta arbete  finns  i den centrala organisationen. Vi har  sett att 
diskussioner förts ute på skolorna, försök till dialog, men rektorerna och deras medarbetare 
har  inte  fått  tillräckligt med  respons på deras  funderingar.  Frågorna har blivit hängande  i 
luften, olösta. Medarbetarna ute på skolorna kan, tyvärr, inte lösa kommunens mysterium i 
denna  fråga. Det måste ske på hög tjänstemannanivå, alternativt politikernivå. Utan att gå 
händelserna i förväg ska jag redogöra för mitt samtal med kommunstyrelsens ordförande. 
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Som kommunstyrelsens ordförande har han ansvar för all kommunal verksamhet, vilket ska 
göras genom att  få  ihop helheten. Detta  innebär att Nilsson‐ Sträng kommer  in och agerar 
först då någonting inte fungerar. Han är den som skall få till förändringarna, vilket inte är lätt 
med  2 700  anställda  och  ca  1 000  vikarier.  Han  menar  att  ”det  är  som  att  styra  en 
atlantångare emellanåt”.131 

Det  finns en  kultur  i det politiska  systemet  som  göra  att politiker  inte  alltid  vet  vad  vissa 
frågor handlar om, det kan även vara så att de  inte bryr sig. Viket resulterar  i att de måste 
blir  övertygade  om  kommunens  bästa.  Någon  särskild  anledning  till  att  införa 
resultatenheter  finns  inte. Det var några politiker som hade en  intention om att detta var 
rätt  för  kommunen.  Han  citerar  Olof  Palme  ”Politik  är  att  vilja”,  det  gäller  bara  att  ha 
tålamod.132 

I sådana lägen där politikerna inte vet vad frågeställningarna handlar om vore det perfekt att 
koppla  in tjänstemännen som rådgivare. De om någon borde vara sakkunniga och veta vad 
de talar om. Att det  inte utnyttjas kan vi förstå av Komrevs rapport133 där de uppmanar att 
utnyttja varandras kunskap för utbildning i frågor som är osäkra. 

Den grundläggande tanken med resultatenheter i Bollnäs kommun är att medarbetarna ska 
lösa uppgifterna  själva utifrån den  summa pengar  som  tilldelas och de målsättningar  som 
ges. När de anställda får större frihet och får bestämma lite själva blir det roligare att jobba. 
När det blir roligare att  jobba ökar effektiviteten. Mycket är för att spara pengar men även 
för att stimulera och skapa roliga arbetstillfällen. Skatteintäkterna sjunker, det är något som 
måste accepteras. Bollnäs Kommuns skatteintäkter sjunker  i år med 40 miljoner, vilket kan 
uppfattas som en stor summa, men måste sättas  i förhållande till den totala omsättningen 
på 1,6 miljarder. Medarbetarna ska kunna styra själva för de vet vad som ska göras. En chef 
ska stimulera och lösa problem inget annat.134 

Bara efter några minuter har Nilsson‐ Sträng berättat för mig vad som orsakat beslutet om 
resultatenheter och  vad de  vill  åstadkomma med det. Visserligen  tycker  jag  att de  kunde 
kosta på sig en undersökning  innan de  införde resultatenheter men Olle Nilsson Sträng har 
erfarenhet av omorganiseringar  från sin  tid  i  industrin och han är övertygad om att det är 
detta  Bollnäs  Kommun  behöver135.  Att  här  förmedla  negativ  information  vore  troligtvis 
mycket  uppskattat  från  samtliga  i  kommunen. Men  som  Falkeimer  och Heide menar  kan 
negativ  information  kan  vara  bra  att  förbereda mer  noggrant.  Att  behöva  spara  pengar 
kommer att uppfattas som något negativt. Viktigt kan dock vara att tänka på att inte lägg det 
negativa i skymundan så att MUM ‐ effekten inte uppstår. 
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På frågan om resultatenheter skiljer sig från förra årets arbetssätt erkänner Nilsson‐ Sträng 
att  det  inte  är  någon,  ännu.  Införandet  av  resultatenheter måste  tas  i  steg,  det måste 
utvecklas  ett  tänk  och  mognad  innan  de  börjar  fungera  väl.  Cheferna  måste  anamma 
tankegången.  Befogenheterna  som  flyttas  neråt  i  organisationen  i  och  med 
resultatenheterna måste tas någonstans  ifrån. Med andra ord måste chefer  lämna  ifrån sig 
befogenheter vilket inte är roligt alla gånger. Det blir därmed en process för cheferna innan 
det  kan  fungera.  Tanken med  resultatenheter  var  att  verksamheterna  skulle  träna  under 
2008, vilket det inte blev så mycket av. Därmed blir 2009 ett år då enheterna får öva på det 
nya arbetssättet, till och med en del av 2010 behövs till detta ändamål. Under 2009 och 2010 
ska även organisationen jobba med att hitta nya rättssystem då delar av det gamla går stick i 
stäv med den nya organisationsformen: resultatenheter.136 

Han  är  nu  medveten  om  att  det  kommer  ta  längre  tid  än  han  först  trodde  att  införa 
resultatenheter i Bollnäs kommun, han vet att de inte är i mål ännu. Men han säger sig också 
veta  att  det  kommer  att  bidra  till  något  bra  för  kommunen.  Det  kommer  att  skapa  bra 
kvalitet, bra utbildning och bra tjänster. Det ska vara attraktivt att jobba i Bollnäs kommun. 
Gällande  otydligheten  kring  resultatenheterna  är  det  verksamheternas  sak  att  sköta. 
Samtidigt som det är kommunchefen Stoltz som äger frågan, i enlighet med beslut.137 

Det  ärende  som  kommunchefen  Stoltz  anser  att  han  inte  äger,  anser  hans  chef, 
kommunstyrelsens ordförande, att han äger. Till och med att det har delegerats till honom 
via beslut. Beslutet har jag dock inte sett men att det existerar verifieras av Nilsson‐ Sträng. 
Som vi minns ansåg Stoltz att han inte ägde frågan utan att den var delegerad till nämnden 
och sedan till förvaltningscheferna. Vilken av vägarna beslutet än tagit så bör det  ligga hos 
kommunchefen. Antingen för att det ligger hos verksamhetscheferna, som han är chef över, 
eller  för att det  ligger hos honom enligt det beslut som Nilsson‐ Sträng verifierar. Det kan 
också  vara  en  god  idé  att  åtminstone  informera  resterade  delar  av  verksamheten  att 
tidsplanen tänjts. 

Att cheferna  som  idag blivit  tilldelade  resultatansvar håller Nilsson‐ Sträng med om är  lite 
knepigt. Då de  inte har möjlighet att påverka resultaten fullt ut. På politikernivå  jobbas det 
dock med att resultatansvar skall utvecklas i rätt riktning inom kommunen. De sedan tidigare 
etablerade resultatenheterna Nytorp och Höghammar  idag  inte är resultatenheter  i samma 
mening som de nyinrättade, utan mer som egna ekonomiska enheter. Dock önskar han att 
det i framtiden ska ha samma spelregler. Han anser att de bör bidra till koncernnyttan precis 
som de nyinrättade resultatenheterna, vilket borde tas upp som en politisk fråga.138  
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Vidare oroar det inte Nilsson‐ Sträng att det idag finns oklarheter kring beslutet, han vill att 
verksamheterna skall jobba med frågan själva och händer det sedan inget kommer de att se 
till att det händer. Det är något som ska finslipas under de kommande åren.  

Dock borde politikerna definiera ekonomiskt ansvar  idag,  förutom den biten som  redan är 
bestämd: 75 % av överskottet stannar i verksamheten om inget oväntat inträffar.139 
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9. Diskussion 
 

De  styrande,  organisationsledningen,  har  alltid  haft  en  vision  om  vart  företaget  ska, 
hjälpmedlen för att komma hit är många, men slutprodukten skall vara densamma. Målet är 
det  som  i  slutänden  skall  uppnås.  För  att  komma  hit  används  olika  styrtekniker  såsom 
budgetstyrning, regelstyrning och detaljstyrning. Handlandet av organisationens medlemmar 
styrs ofta av normer, vanor och rutiner vilket gör att man  inte  får överdriva styrandet mot 
målen. 140 

Bollnäs  Kommun  har  en  gemensam  vision  och  ett  gemensamt  styrdokument  i  form  av 
balanserade styrkort.141 Vilken måste tagits fram under 2008 och presenterats runt årsskiftet 
2009,  i  samband med  införandet av  resultatenheter. Samtalen  i detta arbete har visat att 
kommunens  toppledning har det Olof Palme ansåg att politiker  ska ha, vilja. Det Bollnäs  i 
samband med de balanserade styrkorten  lanserade var visionen, målet och ett hjälpmedel 
att  komma hit, precis  så  som Rombach  i  citatet ovan anser  ska göras. Tyvärr  tas det  inte 
hänsyn till citatets slutliga poäng: Styrandet mot målen får inte överdrivas. Vilket kan tyckas 
vara situationen  för kommunen  i dagsläget. All vilja och strävan efter att uppnå målet har 
resulterat i att alla stora viktiga åtgärder för att komma dit skulle ske samtidigt. 

I enlighet med vad Nutt kommit fram till i sin forskning tas ett beslut där beslutsfattarna litar 
blint  på  sin  intuition.  Nilsson‐  Sträng  berättade,  att  beslutet  om  resultatenheternas 
införande inte var grundat på någon efterforskning utan några politikerns övertygelse om att 
det var det rätta. Vidare menar Nutt att om det bortses från analysering av problemet och 
själva  lösningarna  kommer  denna  intuition  bidra  till  snabba  lösningar  eller  ”ganska  bra” 
lösningar  som  är  tillfredsställande.  I  fallet  gällande  Bollnäs  Kommun  verkar  det  som  att 
beslutet  är  både  snabbt  fattat  och  en  ganska  bra  lösning.  Övertygelsen  från  både 
Lahenkorvas och Nilsson‐ Strängs sida vittnar om att det faktiskt kan bli  just en ganska bra 
lösning. Men oron från verksamheten som Karlsson, Eklund och till viss del Lahenkorva tyder 
på att en snabb lösning införts, på ett problem vars utvärdering inte är tillräcklig. 

Beslutsvägen  som Palm  illustrerar är även den något  som hoppats över  i  förbifarten. Han 
beskriver en modell där olika personligheter  i samhället påverkar varandra på vägen till ett 
fulländat  beslut.  I  denna  situation  har  beslutsfattarna,  politikerna,  fattat  ett  beslut  som 
direkt  påverkar  slutmålgruppen,  rektorer  med  medarbetare.  Detta  utan  att  tillvarata 
mellanledens förmåga att påverka.   
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Förmedlare  i  form  av  den  centrala  verksamhetsledningen  och  externa  förebilder  vet  inte 
idag  vad  de  ska  förmedla,  då  de  inte  haft  chansen  till  efterforskning  och  påverkan  av 
omvärlden, så som journalistik och sakkunniga. 

Denna kvickhet i beslutet har även förbisett den möjlighet till minskat förändringsmotstånd 
som  ges  i  samband  med  delaktighet  i  beslutet.  Visserligen  gjordes  försök  att  involvera 
enheterna i diskussionen om införandet, faktumet att det inte gavs någon tydlig information 
gjorde  att  försöket  fallerade.  Förmodligen  skapades  ett  större  motstånd  med  bristande 
kunskap som gällande omständighet istället. 

Idag står Bollnäs kommun med beslutet  i hand. Kommunens högste politiker är medveten 
om att det kommer ta  längre tid än vad som tänkts  innan de är  i hamn. För att komma till 
hamnen  önskar  Lahenkorva,  Karlsson  och  Eklund  tydligare  befogenheter, 
delegeringsmöjligheter, tydligare regler samt syfte. Här kan det tyckas att det dokument som 
på väg att sammanställas om regler för resultatenheter borde skapas. Stoltz menade att de 
inte färdigställts på grund av delade meningar hos politiker och tjänstemän. Vilket  inte ska 
vara  ett  hinder,  då  regelverk  förklarar  vikten  i  fullmäktiges  beslut.  Stoltz  har  själv  även 
berättat att han kan påverka ett beslut tills det når beredningen, vilket det gör innan beslut 
fattas. 

9.1 Kommunens nyckel 
”  …alla  organisationer  behöver  hjälp  med  att  ifrågasätta  det  som  är  sant.  Ifrågasätts  aldrig  den  bild  av 
verkligheten  man  skapat  sig  försvåras  möjligheterna  att  gå  framåt  för  att  konstruera  nya  lösningar  och 
sanningar.”142 

Många  delar  av  Barn‐  och  utbildningsnämndens medarbetare  har  ifrågasatt  beslutet  om 
resultatenheter och efterfrågat mer information. Är det ledarna med befogenheter som gör 
sig blinda för detta eller låter de medvetet bli att svara för att få medarbetarna att tänka och 
utföra själva, som Nilsson‐ Sträng menar är ett av syftena med beslutet? Det är  ingen fråga 
jag kommer att kunna  svara på här och nu, men ge  förslag på vad  som borde göras med 
utgångspunkt  från vad som  idag  råder  i Bollnäs kommun gällande  resultatenheter kan  jag. 
Mitt  första  antagande  var  att det  var  interkommunikationen  som brast  i denna  kommun, 
vilket är något som jag i min process valt att förkasta. Vilket är jagi slutskedet av uppsatsen 
inser är något som inte bör förkastas. 

Hierarkisk kommunikation  för att  samtliga  led  i den ännu  tillspetsade organisationen,  som 
Bollnäs kommen enligt mig är, skall kunna erhålla informationen. Stoltz menade att beslutet 
idag  är  kosmetiskt  samtidigt  som  Lahenkorva menar  att  resultatenheter  är  ett  ord  som 
irriterar folk.  

                                                       

142 B. Rombach Det går inte att styra med mål! S.11 
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Vilket  tyder  på  att  kommunikationen  har  brustit,  som  Falkheimer  och  Heide  sa  är 
kommunikation  inte  bara  att  förmedla  information.  Det  innebär  även  att  förmedla  ett 
anpassat buskap och en känsla av sammanhang, detta så att informationen blir värdefull hos 
medarbetarna.  Genom  att  reda  ut  oklarheter  undviks  att  informationen  blir  endast  ett 
ordflöde. Återigen  finns anledning att  lyfta begreppet management by walking around då 
detta verktyg kan med fördel användas för att undvika förklaringsmissar. 

Sedan  mediekommunikation  för  att  ge  de  mest  intresserade  chansen  att  informeras, 
uppdaterade hemsidor med  tydliga  forum  för  tex. nämndprotokoll och  styrdokument.  Till 
sist  informell kommunikation för att skapa gemenskap och spontanitet  i verksamheten och 
härigenom utbyta viktig  information och en  ”vi”‐ känsla. Dessa  tre delar menar Falkeimer 
och  Heide  vara  grundpelare  för  den  interna  kommunikationen,  vilket  kan  vara  svårt  att 
efterfölja  i en så stor organisation som Bollnäs kommun. Men det kan även vara en bit på 
vägen  i  att  skapa  det  delaktiga,  nära,  enkla  och  öppna  arbetssättet  som  är  en  del  av  de 
gemensamma målen i Bollnäs kommuns balanserade styrkort. 

Det kan även vara en god idé för ”Bollnäs Kommun – möjligheternas kommun” att fokusera 
på att  inte vara a bird with one wing. För det  första  för att  skapa en  trygghetskänsla hos 
medarbetarna,  att  en  dialog  kan  föras.  För  det  andra  kommer  besluten  som  fattas  inom 
kommunen  vara mer  verklighetsbaserade då även en  kanal  för negativ  information uppåt 
kan skapas. 

1. Definiera problemet. 

2. Utveckla begreppet. 

3. Detaljera. 

4. Utvärdera. 

5. Implementera. 

Detta  anses  vara  en  normativ  beslutsmodell  som  inte  är  särskilt  frekvent  använd  i 
näringslivet enligt Montin.  Jag  anser  ändå  att  vore bra om ett  försök  att efterfölja denna 
modell  gjordes  av de beslutsfattande politikerna  i Bollnäs  kommun. Detta  för  att undvika 
intuitionsbesluten som det blev av resultatenheter. Då definitionerna av ”politik” kan skilja 
sig hos olika personer i en verksamget, vilket de gör i Bollnäs kommun, kan dess definitioner 
också  vara  att  ta  tillvara.  För  att medvetet  tydliggöra  politikernas  avsikter  och  aktiviteter 
vilket  bör  verka  underlättande  för  tjänstemännen,  de  som  skall  utföra  det  beslutade  och 
förstå meningen med besluten. Att tjänstemän i en kommun ska följa politikernas beslut står 
i Stoltz arbetsbeskrivning och Karlsson förklarade detta i samtalet med henne. 
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Nämndordföranden och förvaltningschefen för barn‐ och utbildning har ett nära samarbete 
vilket Montin skulle förklara med otydlig gränsdragning och bristande förtroende tjänstemän 
och politiker emellan. Han skulle likväl kunna förklara samarbetet dem emellan med att den 
konstaterade  obalansen  mellan  just  politiker  och  tjänstemän,  som  hävdas  existera  av 
Montin,  existerar.  Dock  verkar  det  ändå  bara  vara  Karlsson  som  insett  vikten  av 
kommunikation,  eller  snarare  vikten med  att  agera  kommunikativt.  Detta  baserar  jag  på 
samtalet med henne då hon relativt utförligt redogör för balansen mellan hierarkisk‐ medial 
och  informell  kommunikation  med  lobbying  uppåt  och  neråt  i  organisationen,  e‐
postkorrespondens samt drop  in till bland annat nämndordföranden. Med detta menar  jag 
att  det  finns  människor  i  den  centrala  organisationen  att  lära  av.  Precis  som  Komrev 
kommenterade i sin utredning143. 

Det  finns  även  anledning  att  se  över  den  centrala  ledningens  tjänstemän.  Uträttar  de 
verkligen  vad  som  önskas  eller  skulle  ett  närmare  arbete  mellan  till  exempel 
förvaltningschefer och kommunstyrelse minska de kommunikativa  leden och öka sakkunnig 
information inför kommande beslut? 

Det är av vikt att  inte bara se på förvaltningsmyndigheten som ”ett objekt  i förhållande till 
politiken.”  Förvaltningen är också handlande  subjekt  som  inom politikernas beslut har ett 
spelrum att handla. 144 Barn‐ och utbildnings förvaltningen borde våga  lite mer. Att de  inte 
får några svar kan bero på att de inte riktigt tror att de vet. Utifrån de premisser som getts 
borde förvaltningen kunna utföra sitt uppdrag. Frågan är egentligen bara vilka premisser och 
direktiv som de har givits? 

                                                       

143 Bilaga nr 6 
144 L. Lindgren Utvärderingsmonstret s. 45 
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Bilaga 1: Samtal med Olle Nilsson Sträng 
 

Samtalet ägde rum på Olle Nilsson Strängs rum i Bollnäs Stadshus 2009‐04‐28 kl. 10.00‐ ca 
11.00. 

Som kommunstyrelsens ordförande är han kommunens högste politiker och ansvarar för all 
kommunal verksamhet. Därmed blir han även kommunchefens chef. Uppdraget som 
kommunstyrelsens ordförande går ut på att få ihop helheten inom kommunen vilken gör att 
Olle Nilsson Sträng går in och styr först då någonting inte fungerar. Han är den som ska få till 
förändringarna. Vilken kan vara lättare sagt än gjort i en offentligverksamhet med ca 3700 
utbetalningar i löneform, varav ca 2700 är anställda och resterande vikarierande.  

”Det är som att styre en atlantångare emellanåt.” 

Olle Nilsson Sträng har erfarenheter från industrin, han jobbade på Sandvik som blev Bacco 
som blev uppköpta av Snap On. Här var han projektledare och ledde omorganiseringen av en 
enhet med ca 200 anställda. En omorganisering som föranledde en totalomorganisering av 
Sandvik, vilken inkluderade ca 30 000 anställda. Han har varit involverad i ABBs 
omorganisering, föreläst på metalls kursgårdar samt för svenska arbetsgivarföreningen. Allt 
har haft med omorganiseringar att göra, vilket är ett stort intresse för Olle Nilsson Sträng. 
Det är från sina erfarenheter han hittar inspiration till sitt nuvarande uppdrag i Bollnäs 
Kommun. Han har erfarenhet av att bryta ner en industriorganisation i små enheter som 
bidragit till att större ansvar och befogenheter har lagts på de anställda. Vilken i sin tur har 
resulterat i makalös resultatutveckling och effektivisering. Han har även varit med att gå från 
ackordbaserad lön till månadslön och set dess otroliga effekt på produktiviteten, bara dagen 
efter införandet.  Detta för att medarbetarna, efter eget förnuft, fått tillfället att organisera 
arbetet efter vad de ansåg var smartast. Det är detta de är ute efter politiskt när vi pratar om 
resultatenheter i Bollnäs kommun. Han vill att medarbetarna ska lösa uppgiften själva 
utefter den påse pengar som tilldelas och de målsättningar som ges. Mycket för att spara 
men även för att stimulera och skapa roliga arbetstillfällen.  

Olle Nilsson Sträng vet att det kommer att ta några år, kanske lite längre än han först trodde, 
men är samtidigt övertygad om att resultatenheterna kommer att bidra med något bra för 
Bollnäs.  Han vet därmed att de inte är i mål ännu, vilket inte var hans förväntan. Redan 2000 
såg han att kommunens förändringsprocess är en sådan som tar tid. År 2000 ville politikerna 
införa heltidstjänster, vilket cheferna fick ett år på sig att verkställa. Vid slutet av 2000 hade 
så gott som ingen deltidsanställd gått upp till heltidstjänst. Politikerna var övertygade om att 
heltidstjänster var positivt för medarbetarna samt kommunens ekonomi, därmed togs ett 
beslut att detta skulle införas 2001. Det blev ett tvång på arbetsplatserna och deltidstjänster 
var inte längre en möjlighet. Härmed går det att försörja sig på ett arbete inom kommunen 
och vikariepengarna omfördelades.  



”Jag uppfattar kommunen som ett stuprör ibland”, men jobbar där man jobbar och vill inte 
gärna se sig om för att hjälpa andra. Resultatenheter var nästa steg för Bollnäs Kommun, den 
delas upp i mindre delar för att helt enkelt fungera effektivare.  

Tidigare föreslog Olle Nilsson Sträng att Ringshög, äldreboendet i Rengsjö, skulle slå ihop 
sina arbetsgrupper för boendet med deras hemtjänst. Detta var ett omöjligt förslag i deras 
ögon. Några år senare blev Ringshög en självständig enhet med eget ansvar. Därmed slog de 
samman grupperna. Olle Nilsson Sträng fick höra att detta berodde på att när de väl tänkte 
till själva insåg de att det var ett smartare sätt att arbeta på. Han menar att får man eget 
ansvar tänker man på ett annat sätt. 

När de anställda får större frihet och får bestämma lite själv blir det roligare att jobba. När 
det blir roligare att jobba blir de effektivare. Här dra han ytterligare en parallell med 
industrin: Det kom mekaniker och lagade maskinerna när de var trasiga, då de anställda fick 
tilldelat eget ansvar kom de på att mekanikerna inte behövde komma, de kunde laga dem 
själv.  Industrin hade svårt att få in folk, för det var inte roligt att jobba här, vilken var 
orsaken till dess omorganisering, som gav effekt på antalet arbetssökande.   

Skattintäkterna sjunker, det är något som måste accepteras. 40 miljoner sjunker Bollnäs 
Kommuns skatteintäkter med. En stor summa kan man tycka men ser man till de 
procentuella förhållandena är det inte så mycket då Bollnäs kommun omsätter 1,6 miljarder 
om året.  

På frågan om resultatenheter skiljer sig från förra årets arbetssätt erkänner O. Nilsson Sträng 
att det inte är någon, ännu. Införandet av resultatenheter måste tas i steg, det måste 
utvecklas ett tänk och mognad innan de börjar fungera väl. Cheferna måste anamma 
tankegången. Befogenheterna som flyttas neråt i organisationen i och med 
resultatenheterna måste tas någonstans ifrån. Med andra ord måste chefer lämna ifrån sig 
befogenheter vilket inte är roligt alla gånger. Det blir därmed en process för cheferna innan 
det kan fungera. Tanken med resultatenhetr var att verksamheterna skulle träna under 
2008, vilket det inte blev så mycket av. Därmed blir 2009 ett år då enheterna få öva på det 
nya arbetssättet, till och med en del av 2010 behövs till detta ändamål. Under 2009 och 2010 
ska även organisationen jobba med att hitta nya rättssystem då delar av det gamla går stick i 
stäv med den nya organisationsformen: resultatenheter.  

Till kommunstyrelsens arbetsutskott kommer rapportering och återrapportering krävas 
genom nämnderna från samtliga enheter. Detta med avsikten att kunna öka trycket; varför 
har inte detta gjorts? Allt detta för att Bollnäs ska bli en bättre arbetsgivare. Det ska vara 
stimulerande och roligt att jobba i Bollnäs Kommun! Medarbetarna ska styra själv för att de 
vet vad som ska göras, de behöver ingen chef som talar om det, chefer ska stimulera och 
lösa problem som uppstår. Volvo hade idén att medarbetarna skulle besluta själva, kunde de 
inte komma överens skulle chefen besluta åt dem. Vilken blev det absolut sista utvägen.  



Kommunen är en levande organisation och därför kommer resultatenheter blir en form av 
LEAN‐ production i offentlig sektor. 

Om någon nämnd har någon enhet som är i princip klar med omstruktureringen mot 
resultatenheter är tämligen osäkert. Möjligen kan socialnämnden kommit lite längre än 
exempelvis barn‐ och utbildning, men alla är långt ifrån klara. Varför socialnämnden ligger 
lite före är svårt att avgöra, det kan bero på det otroligt driftige verksamhetschefen Lennart 
Nyman. 

Vad gäller resultatenheterna otydlighet är det verksamhetscheferna som sköter de anställda 
och själva jobbet med resultatenheterna. Medans politikerna är de som talar om vad som 
skall uppnås, inte hur. Det är inte meningen att exempelvis Olle Nilsson Sträng skall ta över 
chefsrollen.  Idag ligger uppdraget gällande resultatenheter på kommunchefen, Leopold 
Stoltz, vilket han fått enligt beslut. 

Cheferna ute på enheterna har ett resultatansvar, vilket Olle Nilsson Sträng håller med om är 
lite knepigt när de inte har möjligheten att påverka de egna kostnaderna och intäkterna. Att 
de ska blir påverkbara är något det jobbas med på politikernivå.  Cheferna har dock ett 
vägval att göra i denna process enligt Olle Nilsson Sträng: Att lita eller inte liga på sina 
anställda. Gör de valet att lita på de anställda behövs inga kontrollsystem, i det andra fallet 
behövs dem.  

När vi kommer in på de sedan tidigare existerande resultatenheterna Nytorp och 
Höghammar menar han att de inte är resultatenheter i den meningen han precis förklarat. 
De är mer som egna ekonomiska enheter i kommunen. I framtiden anser han att dessa ska 
ha samma spelregler som de nyligen installerade resultatenheterna. Detta framkommer då 
jag frågar vilka signaler det skickar de till andra enheter då Höghammar exempelvis får 
behålla hela sitt överskott. När vi börjar samtala om koncernnyttan i förhållande till 
exempelvis Höghammar, den ”gamla” resultatenheten som gått med plus utan att bidragit 
till denna, menar Olle Nilsson Sträng att även de bör bidra. Vilket är en fråga som bör 
diskuteras politiskt inom en snar framtid. 

Vidare menar Olle Nilsson Sträng att när det väl blivit snurr på resultatenheterna kommer 
det bli en omorganisation i den centrala delen också. Vilken behövs i den form den är idag 
för att klara av att utveckla organisationen.  Just nu gäller det bara att tro på de anställda 
och lita på att de kan göra sitt jobb ännu bättre i denna organisationsform.  

Jag kommenterade BUN som om de hade en propp i sin delorganisation, Olle Nilsson Sträng 
höll på sitt vi smed om detta men menar att den nya förvaltningschefen kan vara något av en 
propplösare.  

”Politik är att vilja”‐ Olof Palme, vilket Olle Nilsson Sträng håller med om till fullo. Det gäller 
bara att ha tålamod. 



Vad gäller resultatenheter i kombination med balanserade styrkort och hur de förhåller sig 
kommer vi fram till att resultatenheter är vägen till att uppnå de balanserade styrkortens 
innehåll. Vilket kan beskriva som målbeskrivningar på olika nivåer. Det som för Olle Nilsson 
sträng är viktigt med mål är att de ska vara mätbara, annars är de inte till så mycket nytta.  

Det som väntar resultatenheternas utformning nu är att modellen skall finslipas och att en 
förståelse för systemet ska växa fram under de kommande åren. Erfarenheten att förståelse 
för nya system tar tid fick han när de för några år sedan utbildade all anställda i ett nyinfört 
system. Efter utbildningen var det 50 % som inte hade en aning om vad målen med systemet 
var och 25 % svarade rätt. 

Att beslutet idag är oklart oroar inte Olle Nilsson Sträng. Han vill att verksamheterna ska 
jobba med detta och om inget har hänt en dag ”kommer vi se till att det händer”. Vilket kan 
betyda att någon måste byta post eller helt enkelt lämna verksamheten.  

Det politikerna måste göra idag är att definiera ”ekonomiskt ansvar”, dock är redan 
överskott definierat som ett tillgång man kan få behålla 75 % utav. Dock finns en nöddörr om 
en verksamhet gjort ett gediget arbete men av en oförklarlig anledning går back kan en anna 
verksamhet vara tvungen att avstå från delar av överskotte för att rädda den blödande 
verksamheten. Vilken kan uppfattas som orättvis, men på något sätt måste verksamheterna 
bidra till koncernnyttan, då sådana pengar inte ligger på hög i kommunen.  

Det finns ett direktiv från staten: ”Kommunerna måste ta hand om sina underskott själv”, 
vilket det bara är att acceptera. Det går, det har gått förut och kommer att gå nu. 
Äldreomsorgen låg för några år sedan 50 miljoner back, vilket idag har vänt till ett överskott 
och verksamheten får beröm för sin kvalitet.  

Någon särskild anledning till varför politikerna valde att införa resultatenheter finns det inte. 
Inte mer än att de hade en intention om att det skulle göras, någon utredning av 
resultatenheter gjordes inte innan. 

Det finns en kultur i det politiska systemet som göra att politiker inte alltid vet vad vissa 
frågor handlar om, det kan även vara så att de inte bryr sig. Viket resulterar i att de måste 
blir övertygade om kommunens bästa. Vilket inte verkar vara något problem för 
kommunstyrelseordföranden. Detta styrker han då han berättar om då den politiska 
visionen skulle arbetas fram. Kommunchefen Leopold Stoltz var på väg att arbeta fram 
denna då Olle Nilsson Sträng klev på uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Detta 
var inte hans jobb och Olle Nilsson Sträng drog igång en arbetsgrupp av politiker för att få 
fram den politiska visionen. Det var ett mycket roligt arbete som pågick i fyra dagar under 
namnet ”Future Search”, här arbetade man fram visionen ” Bollnäs, möjligheternas 
kommun”, de balanserade styrkorten som är direktiv till verksamheten som sedan ska följas 
upp politiskt.   



I dessa direktiv tog man tex fram att barn ska kunna räkna matematik när de lämnar skolan. 
Med andra ord sattes ett krav att 100 % av alla barn ska ha godkända betyg i alla ämnen, att 
de tillgodoses sig grundkunskaperna. Detta var för övrigt ett direktiv som skapade 
diskussioner ute på arbetsplatserna, man tyckte att det var orimligt. Olle Nilsson Sträng 
bemötte kritiken med att ”Volvo aldrig skulle släppa igenom 8 % defekta bilar”, vilket synsätt 
medarbetarna menade att han inte kunde ha. 

Olle Nilsson Sträng är övertygad om att Bollnäs kommun kommer att utvecklas positivt med 
de nya måldirektiven och resultatenheterna. Det kommer att skapa bra kvalitet, bra 
utbildning och bra tjänster inom Bollnäs Kommun. Man ska tycka att det är attraktivt att 
arbeta här.  



Bilaga 2: Samtal med Leopold Stoltz 
 

Samtalet ägde rum på Leopold Stoltzs rum i Bollnäs Stadshus 2009‐04‐14 kl. 13.15‐ ca 14.15. 

När man arbetar inom en kommun kan det vara bra att ha en baskunskap om hur en sådan 
egentligen fungerar menar Leopold Stoltz. Han fortsätter att berätta att så är oftast inte 
fallet. Leopold Stoltz har jobbat på fem kommuner inom fyra län och vet hur en kommun 
fungerar.  

Ofta uppfattar kommunchefen det som att en tjänstemannafråga i hans ögon lätt blir en 
politisk fråga. Fullmäktige, nämnderna och kommunstyrelsen är de beslutsfattande organen 
inom kommunen och politikerna bestämmer vilka frågor de äger och inte.  

Som kommunchef är Leopold Stoltz direkt underställd kommunstyrelsen, han är chef för 
förvaltningscheferna och har det övergripande ledningsansvaret för FLG. Hans åtaganden är 
”huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i 
Bollnäs Kommun”. Han är ålagd att bland annat bedriva kommunens visioner och mål, 
verksamhetsplaner och budget samt skapa tydlighet beträffande krav, ansvar och 
befogenheter i kommunen. 

”Kommunchefen har som kommunens högsta chefstjänsteman ett övergripande ansvar för 
att verksamheten, ekonomin, personalen och arbetsmiljön inom kommunen hanteras på 
sådant sätt att det överensstämmer med politiskt fattade beslut”1 

Praktiskt betyder detta att beslut som fattats i fullmäktige och delegeras till Leopold Stoltz är 
de frågor han äger rätt att besluta om alternativt delegera vidare. Han har ingen direkt 
arbetsgrupp förutom FLG där tjänstemannaberedningen äger rum. Leopold Stoltz kan 
påverka ett beslut fram tills det går till ordförande beredningen. Därefter går det vidare till 
arbetsutskottet som ger förslag till beslut till kommunstyrelsen alternativt fullmäktige. Dessa 
är politiska arenor där tjänstemän kallas in som sakkunniga i vissa frågor.  

Komrevs rapport angående Barn‐ och Utbildningsnämnden gav inga förvånande fakta för L. 
Stoltz, han anser att han praktiskt taget hade kunna skriva denna själv. Han berättar att 
dessa saker var aktuella redan innan Maj‐ Britt Karlsson trädde in som förvaltningschef för 
barn‐ och utbildning. Han var med och avskedade hennes företrädare då denne inte klarade 
av att åstadkomma de önskvärda förändringarna.  Ett av kommunchefens ansvar är nämligen 
att de till att ledningen är funktionell, och att han därmed har rätten att både anställa och 
avskeda om detta krävs.  

                                                       

1 Bilaga 2:1  



Beslutet om resultatenheter togs i fullmäktige och delegerades till nämnderna som bör ha 
delegerat verkställandet vidare till respektive förvaltningschef. Han belyser att socialtjänsten 
lyckats genomföra sina förändringar vad gäller detta beslut och han anser att man krånglat 
till det en aning inom skolan.  

Leopold Stoltz del i beslutet gällande införandet av resultatenheter kopplas till FLG, där 
dessa diskuterats många gånger. Enligt honom är denna arbetsgrupp överens om vad en 
resultatenhet innebär för verksamheten och att problemet ligger i att den politiska 
dimensionen inte stämmer överens med vad en sådan organisation innebär. Han tror att 
politikernas syn på resultatenheter är att de kan göra lite som de vill. Men i praktiken 
fungerar inte detta då kommunala verksamheter styrs av miljölagen och upphandlingsregler.  

För Leopold Stoltz innebär resultatenheter att dess chef har ett VEPA ‐ansvar och har en 
spelplan att hålla sig inom. De kan med andra ord inte köpa mat någon annanstans ifrån, 
trots att samtliga köks resultatenhet ligger under kommunstyrelsen. Ska undantag göras ska 
beslut om sådant tas i fullmäktige där principbeslut tas. Nytorp överklagar beslutet om att ta 
deras kök ifrån deras resultatenhet, vilket väntas beslutas om i fullmäktige efter en kalkyl 
kompletterats till förslaget.  

Leopold Stoltz menar att införandet av resultatenheter egentligen inte innebär någon 
skillnad mot för hur det var förut. 

Återigen pekar han på att socialtjänsten har gjort sina förändringar enkla. Han menar att det 
inte är svårare att rektorns ansvarsområde bildar en resultatenhet. Det är med andra ord 
inte svårare än att ta det till en arbetsledningsnivå. 

Han berättar vidare att ”Inköp Gävleborg” förhandlar fram bra priser. Vilka man är bundna 
att handla till. Han berättar om hur verksamheten köpt in skrivare utanför detta avtal, som 
är ett politiskt beslut i grunden, och att man gjort stora förluster då avtalet inte efterföljts.  
Han menar att inom skolan finns en kultur som gör att man gör som man vill eller som man 
alltid har gjort här. Vilket gör att omsättningen blir större hos BUN.  

Trots dessa åsikter kan Leopold Stoltz inte tala om hur BUN ska göra då han inte äger frågan. 
Han menar att arbetsledningen måste vara i harmoni för att klara av förändringarna.  

Det dokument det hänvisas till i ”Fördjupande principer för styrning och uppföljning i Bollnäs 
Kommun” om särskilda regler för resultatenheter finns inte. Anledningen till detta menar L. 
Stoltz beror på olika tolkningar/åsikter om resultatenheter finns mellan tjänstemän och 
politiker. På grund av detta stannade arbetet av med framtagandet av dokumentet.  

Då FLG är överens om tolkningen behövs inget dokument menar Leopold Stoltz. Det är då 
bättre att alla förvaltningschefer ”driver sin linje”. Det är även svårt att ta fram allmängiltiga 
riktlinjer för så pass olika verksamheter som skola och socialen är.  Som det ser ut idag anser 
Leopold Stoltz att det förvaltningscheferna äger frågan och har därmed rätt att tolka den.  



Maj‐ Britt Karlsson har ”tusen saker att ta tag i som ny” vilket innebär att detta med 
resultatenheter inte har första prioritet. Man behöver effektivisera sin organisation och sina 
ytor. 

Vidare tror L. Stoltz att det politiska syftet med resultatenheter var att ge verksamheterna en 
drivkraft; Uppstår ett överskott få man ta del av en del av det. Får man ett underskott får 
man hantera det själv. Han menar dock att fel budget kan göra så att den med minsta 
prestationen får ett överskott medans de som presterar och kämpar erhåller underskott. 
Idag existerar inte rättvisa budgetar inom kommunen. Vilket är ett arbete som tar många år. 
Innan man kan komma hit måste man ta reda på vad som är tillåtet och inte; med andra ord 
veta hur spelplanen ser ut. Han tror dock att en budget som är baserad utefter antal elever 
är den bästa formen, vilket han har sett på dagis (förskolan) där det faktiskt fungerar bäst.  

Fullmäktiges budgetfördelning idag baseras på historisk data och inte nyckeltal som Leopold 
Stoltz förespråkar. Vilket blir ett dilemma då budgeten bli snedfördelad och orättvis. 

Idag är det brist på styrning och effektivisering inom skolan, men han anser att det inte går 
att detaljstyra genom regler. Dessa brister visades i en nyckeltalsanalys som gjordes i 
september 2008 av Johan Skeri. Här kan man se att man har en barnsomsorg i Bollnäs som är 
27 000kr dyrare än jämförelsegruppen. Vilket kan bero på att ingen budget funnits tillgänglig 
från dag ett. Här ser man att barnomsorgen i Bollnäs Kommun oftast ligger över de andra 
jämförande kommunerna men att man ligger långt under när det gäller investering i 
läromedel.   

Han menar att resultatenheter inte innebär entreprenad utan medför endast en ny 
beteckning på arbetssättet. Det politiska beslutet att byta till resultatenheter kan vara något 
av ett kosmetiskt beslut från politikens håll. Han är även av den meningen att så länge 
tjänstemännen och politiker har olika bilder av saker kommer inget hända. Så är det med 
resultatenheterna i dagsläget. De kommer att fungera först då politikerna inser hur det 
egentligen är och fungerar. Dock anser han att politikerna inte ska blanda sig i detaljfrågor, 
detta är något för tjänstemännen, vilket inte är något problem gällande resultatenheterna. 
Då han återigen påpekar att FLG är överens i denna fråga, vilka är de som äger frågan i 
dagsläget.  Han informerar om att även efter jul var frågan om resultatenheter uppe i FLG‐ 
gruppen för att klargöra hur man får göra inom ramen för resultatenheter. 

Många har tagit egna ”självtag” och gjort egna tolkningar, men han klargör att en 
resultatenhet inte står utanför den kommunala organisationen och att undantag inte får 
göras av dem så länge fullmäktige inte beslutat om annat. Ett exempel som åter igen 
kommer på tal är Nytorp som vill ha sin kost inom den egna resultatenheten. Leopold Stoltz 
undrar vem som ska betala; De gör av med ca 11 000kr/elev/år mer och de är ca 30 elever.  

Vidare om skolan är att det väsentliga är att ta tag i sin situation. Men att den eventuellt inte 
är mogen för detta i dagsläget. Det bör gå ut tydliga uppdragsförteckningar och budgetar ut 



till rektorerna för att de skall kunna utföra ett bra arbete. För Leopold Stoltz är det även 
viktigt att man inte hoppar över några led.   

Förändringsprocesser tar en enorm tid och vissa saker tar man till sig och andra inte. Detta 
på grund av egennyttan, vilken i regel går före allmännyttan. Därför är det viktigt att ha 
tydliga uppdrag, budgetar och regler.  Det här med resultatenheter har satt sig i huvudet på 
politikerna och är något som skall genomföras. Rektorer behöver arbetsbeskrivningar för att 
kunna styra en verksamhet. En uppdragsbeskrivning för att veta vad som åligger dem. De ska 
även kunna kräva budget från dag ett och att det är rättvis på alla sätt. Vilka kan skapas 
genom att ge peng per elev så att en klarhet uppstår i varifrån inkomsten uppstår. Idag vet 
rektorerna inte varifrån deras överskott eller underskott kommer, vilket även visades i 
Komrevs rapport. Först då de vet det kan man fungera som en resultatenhet.  

Slutligen poängterar han återigen att man inte ska hoppa över några steg. För att det som 
arbetats fram i arbetsgrupperna ska kunna sätta sig i verksamheten.  

Bilaga 2:1: Uppdragskontrakt/Funktionsbeskrivning för kommunchefen i 
Bollnäs Kommun;  
 

Erhölls av Leopold Stoltz vid samtalstillfället 2009‐04‐14. 

Ställning i organisationen 

Kommunchefen är direkt underställd och ansvarig inför kommunstyrelsen. 

Kommunchefen är kommunstyrelseförvaltningens förvaltningschef. 

Kommunchefen är överordnad förvaltningscheferna. 

Kommunchefen har det övergripande ledningsansvaret för FLG. 

 

Kommunchefens åtaganden 

Kommunchefen åtar sig att bedriva och vidareutveckla kommunen i enlighet med följande: 

”Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten 
i Bollnäs Kommun”, 

Antagna visioner och mål för kommunen, 

Reglemente och delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen, 

Verksamhetsplaner och riktlinjer. 

 



Kommunchefen ska: 

utföra kommunstyrelsens arbetsgivaruppgifter över närmast underställd personal, 

finna samverksanslösningar mellan Bollnäs Kommun och andra kommuner, 

skapa tydlighet beträffande krav, ansvar och befogenheter i kommunen, 

ha ansvar för att FLG agerar som en kommunövergripande ledningsgrupp för det 
gemensamma uppdraget att utveckla Bollnäs, se till att politiska beslut verkställs. 

 

Kommunchefen har som kommunens högste cheftjänsteman ett övergripande ansvar för att 
verksamheten, ekonomin, personalen och arbetsmiljön inom kommunen hanteras på sådant 
sätt att det överensstämmer med politiskt fattade beslut. 

Bollnäs kommun 2008‐01‐21 

 

Leopolds Stoltz 

Kommunchef    Kommunstyrelsens ordförande 

 



Bilaga 3: Samtal med Jan Lahenkorva 
 

Samtalet ägde rum på Jan Lahenkorvas rum i Bollnäs Stadshus 2009‐04‐14 kl. 09.00‐ ca 
09.30. 

Jan Lahenkrova har varit ordförande för Barn‐ och Utbildningsnämnden i ungefär ett år då vi 
sätter och ner för att prata. Han kommer från industrin och har där jobbat med 
organisationsfrågor. När han kom till Bollnäs Kommun blev han förvånad över att inget 
kvalitetssäkrat verksamhetssystem fanns att tillgå, vilket det fortfarande inte finns. Ett 
sådant system, som t.ex. ISO 9000 ger tydlighet till organisationen hur dess kommunikation 
skall gå till. Det finns en motion angående ett miljöledningssystem, vilken ska tas upp i FUM, 
när vet han inte.  

Jan Lahenkorva menar att inom Bollnäs Kommuns organisation finns en förväntan att de 
beslut som tagit skall genomföras smidigt och effektivt utan någon tydlig beskrivning om hur. 
Han menar att det råder en kommunikationsbrist inom förvaltningen samt mellan 
förvaltningen och nämnden.  

Beslut inom kommunen tas av Fullmäktige eller av nämnderna. Sedan borde uppdraget gå 
vidare till förvaltningschefen som verkställer beslutet. Till Barn‐ och Utbildningsnämnden 
kommer en lista två gånger per år, vilken visar resultaten av beslutet. Någon mer detaljerad 
information kommer inte, vilket gör att Jan Lahenkorva anser att uppföljningen är en aning 
vag. Han berättar att ordentliga uppföljningar sällan görs.  

Nämnden har ett reglemente att följa som är fattat av fullmäktige. Här visas vilka typer av 
frågor som skall tillbaks till Fullmäktige och vilka typer som kan drivas vidare av nämnden 
utan större inblandning av fullmäktige. Som exempel skall frågor av strategisk art komma 
tillbaks till fullmäktige, dessa kan vara beslut om nedläggning av en skola, men ”kanske inte 
en förskola”. Detta reglemente är ganska tydligt för nämndordföranden Jan Lahenkorva. 
Nämnden själva beslutar om deras delegationsordning, det vill säga vilken fråga skall gå till 
vilken chef. Vidare menar han att nämnden är lekmän som skall vara proffs på politik, inte på 
sakfrågor. Här finns en hårfin gräns mellan vad som skall uppfattas som en förvaltningsfråga 
och vad som skall ses som politik. 

Nämndes arbete redovisas genom dess protokollföring. Protokollen är offentliga och läggs ut 
på nätet, de skickas även direkt till verksamhetschefer och rektorer. De gånger nämnden 
behandlat en specifik fråga som rör ett specifikt område skickas ett protokoll utdrag för att 
informera om vilket beslut som tagits, med andra ord vad som hädanefter gäller. Direkt 
kommunikation med medborgarna sker i vissa frågor. Exempel på sådan fråga är den 
angående skollokaler. Här har nämnden fört en dialog med medborgarna för att få in deras 
åsikter. Materialet har sedan samlats in för att formas till ett politiskt beslut. 



På frågan om resultatenheter infördes för tidigt i verksamheten är Jan Lahenkorva inte direkt 
tydlig i sitt svar. Men han menar att det som saknas i beslutet är vilket ansvar och vilka 
befogenheter som tillkommer till en resultatenhetschef. Beslutet togs 23juni i fullmäktige 
och delegerades ut till nämnderna, Barn‐ och Utbildningsnämnden delegerade 
utförandeansvaret vidare till verksamhetschefen som sedan till viss del delegerade ut till 
gymnasiechefen och för‐ och grundskolechefen.  Nämnden fick dock inget tydligt uppdrag av 
Fullmäktige så de hade inte möjligheten att ge en tydlig delegation vidare. Jan Lahenkorva 
anser att ett beslut i FUM ska komma med ansvarsförklaring samt ange vilka befogenheter 
detta beslut medför. 

Idag vet man hur resultatenheterna i Bollnäs Kommun ser ut, vilka verksamhetsdelar som 
tillhör vilken resultatenhet. Så mycket mer än detta vet man inte, innehållet är med andra 
ord oklart. ”Resultatenheter är idag ett ord som irriterar folk i verksamheterna”.  

Det pågår fortfarande diskussioner om hur vida några nybildade resultatenheter bör vara 
sådana. Ett sådant exempel är Elevhälsan. Är detta en bra funktion om det är en egen 
resultatenhet är frågan. 

De sedan tidigare existerande resultatenheterna gymnasieskolan Nytorp och särskolan 
Höghammar är utanför det nya beslutet. Dock har de påverkats av beslutet om att samtliga 
kommunens kök ska vara en egen resultatenhet, denna enhet för kosten ligger numera 
under kommunstyrelsen. Vidare finns inga regler för Höghammar och Nytorp, hur dessa 
sköts har tagits med från den tiden då de tillhörde Landstinget, vilket blev en smidig 
övergång.  

En skillnad från förr är att budgeten redovisas på resultatenhetsnivå nu, jämfört med att 
denna redovisades inom området.  Resultatenheter kan bli något bra för Bollnäs Kommun, 
det behövs bara en tydlighet i vad man vill med dem. Man kan se beslut med två ben; FUMs 
uppdrag och nämndens uppdrag. Fastigheter i kommunen ligger på FUM, borde delar 
delegeras ut till nämnden för att de ska kunna utföra sina uppdrag bättre? För att nämnden 
ska kunna tydliggöra uppdraget till förvaltningschefen krävs att det finns endast en tolkning 
på beslutet. Vidare bör en tidsplan finnas med samt uppföljning – blev det som vi tänkt? 

I beslutet gällande resultatenheter saknas befogenheter; information om vad respektive 
nämnd får lägga ut på resultatenheterna är inte självklart.  

Jan Lahenkorva tycker att frågan om hur kommunikationen skall gå till i en politiskt styrd 
organisation bör lyftas. Ska det vare en hierarkisk eller platt organisation? – Ska en rektor 
lyfta frågor direkt med nämnden eller gå via sin chef, verksamhetschefen? Hur fungera den 
vardagliga kommunikationen mellan verksamheten och förvaltningen?  



Bilaga 4: Samtal med Maj‐ Britt Karlsson 
 

Samtalet ägde rum på Maj‐ Britt Karlssons rum i Bollnäs Stadshus 2009‐04‐14 kl. 10.00‐ ca 
11.00. 

I Augusti 2008 tillträdde Maj‐ Britt Karlsson som förvaltningschef för barn och 
utbildningsförvaltningen i Bollnäs Kommun. Det var ingen egen strävan från hennes håll att 
erhålla denna post. Då hennes företrädare fick lämna sin post klev hon in, mycket för att 
organisationen inte skulle ”tappa farten” och behöva lära känna en ny ledare. Innan fanns 
hon i kommunen som utvecklingschef och hade, i augusti, redan god insikt i verksamheten.  

När hon tillträdde öppnade Jan Lahenkorva, nämndordföranden, och Maj‐ Britt Karlsson upp 
för att ha en öppen dialog. Detta mycket för att en av de viktigaste kommunikationspartner 
hon har i sitt arbete är nämnden. Jan Lahenkorva och Maj‐ Britt Karlsson har skapat en 
atmosfär så att de kan träffas informellt, vilket gjort att det är lätt att lyfta luren eller kika in 
till varandra vid behov. De har även en fastslagen tid en gång i veckan där de träffas för att 
diskutera och bolla olika frågor. 

Vidare är beredningen en kommunikationsarena i hennes arbete. Detta är ett mer praktiskt 
mötesforum där man ser till att alla handlingar är i sin ordning. I detta forum träffar hon 
nämndens ordförande, vice ordförande och nämndsekreteraren. I beredningen ser man till 
att bland annat tjänsteutlåtande är i ordning tills beslut skall tas i högre instanser. Hon 
kommunicerar även med arbetsutskott och enskilda politiker för att bolla frågor och söka 
svar på frågor.  

FLG‐ är en grupp som består av alla förvaltningschefer och leds av kommunchefen. Här lyfts 
frågor som är av övergripande karaktär för kommunen. Tanken är att förvaltningscheferna, 
med varandra, skall kunna lyfta egna frågor som är av vikt för kommunen.  FLG bereder även 
ärenden inför kommunstyrelsen. Maj‐ Britt Karlsson önskar dock att FLG hade mer utrymme 
för strategiska frågor. Vilka gärna trycks undan av konkreta vardagliga frågor som måste 
lösas.  

Den egna ledningsgruppen, som består av alla verksamhetschefer i barn‐, utbildning ‐ och 
kulturverksamheten, träffas varannan vecka är också denna en kommunikation i Maj‐ Britt 
Karlssons arbete. Även här önskar hon att det finns plats för mer strategiska frågor, istället 
för att det som nu blir mycket utrymma för konkreta operative frågor.  

Från sina erfarenheter som utvecklingschef anser hon att ledningsgruppen har dominerats 
av vardagliga frågor av olika karaktär och att den ekonomiska frågan alltid har funnits med. 
Den ekonomiska fokuseringen har dock accelererat markant under det senaste året. 

Vidare har Maj‐ Britt Karlsson ca 40st underchefer att kommunicera med. Dessa är allt från 
boendechefer på Höghammar till kulturskolerektor. Här försöker hon hålla de lyfta frågorna 



på en övergripande nivå men har en känsla av att dessa erhåller en informations karaktär. 
Även här önskar hon att de strategiska frågorna lyftes fram mer.  

En strategisk fråga har för henne ett långsiktigt mål. Vissa punkter kan vara svåra att avgöra 
om de är strategiska eller operativa. Till exempel kan ekonomi vara både strategisk och 
operativ. Strategisk för att kvalitetsredovisningar ska till för att förbättra den i framtiden. 
Operativa för att det är ett viktigt pågående arbete. För tillfället arbetar barn och utbildning 
fram grunder för en handlingsplan, genom sex arbetsgrupper, vilket är ett strategiskt arbete, 
men för Maj‐ Britt Karlsson ett operativt arbete då hon ansvara för att starta igång dessa .  

Mailen och kontorsmöten som hålls en gång varannan vecka är också 
kommunikationskanaler för henne. Kontorsmötena fungerar som en slags ”utbildnings 
sittning” för kontorspersonalen, detta för att alla ska hållas uppdaterade om vad som är 
”mest brännande”.  

För att kommunicera ut förvaltningschefens arbete till offentligheten finns inget forum. 
Möjligen finns det något forum där Maj‐Britt Karlsson möter näringslivet, Företagsringen är 
ett sådant. Hon menar att det är politikerna som innehar kontakten med offentligheten. Då 
de har ett större intresse av deras förtroende. Tjänstemännen inom verksamheten är ”bara” 
verkställare av de beslut som politikerna fattar.  

Tjänstemännen är de som ska förhålla sig till de fattade besluten. Vad gäller beslutet om 
resultatenheter vet man inte vilka förutsättningar som gäller och politikerna vill inte svara på 
dessa frågor. Ett resultatansvar är ett fullt‐ ut‐ ansvar för budget, för detta krävs enligt Maj‐ 
Britt att man måste kunna påverka de pengar man har. Vilket inte är fallet idag. Önskar man 
köpa en dammsugare på en affär för, säg 295kr, kan inte detta göras. Resultatenheterna 
hindras nämligen av upphandlingsavtal kommunen skrivit under i samband med ”Inköp 
Gävleborg”. Vilka förhandlar fram gemensamma inköpspriser för de som knutit sig till 
organisationen.  

Det finns många ekonomiska frågor och frågor om resultatenheter som är obesvarade. 
Förvaltningarna kan inte ta egna beslut, utan måste förankra dessa i kommunstyrelsen eller i 
högre instans. Detta då Bollnäs Kommuns enheter begränsas av lag och ordning vi avtal om 
exempelvis inköp.  

Något som för Maj‐ Britt Karlsson uppfattas som ”småklurigheter” i beslutet är att 
koncernnyttan står över resultatenheterna. Vilket är en fråga som formuleras till fullmäktige 
och kommunstyrelsen. Här har inte förvaltningen någon draghjälp. Frågan har ställt men 
inget svar har kommit, därför jobbat de nu med detta på sin nivå för att kunna skicka upp 
frågan. Kan detta vara kommunchefens uppgift? Hon önskar direktiv om hur den nya 
organisationen förväntas fungera. Hon vill även att någon skall ha fått i uppdrag om att 
utforma regler, eller riktlinjer, för resultatenheterna. Vilket hon inte kan minnas att någon 
fått.  



Det finns en inbördes ordning att följa i enlighet med kommunlagen. 

Kommunchefen är kommunens ”högsta verkställande tjänsteman”, han är även 
förvaltningschefernas chef och leder FLG. Han har i uppdrag att bereda ärenden till 
kommunstyrelsen och fullmäktige.  

Återigen efterfrågar hon spelregler för resultatenheter.  

En dialog fördes innan ett förslag till beslut kunde formas. Här fanns ett uppdrag från Maj‐ 
Britt att föra dialog med skolorna för att skapa ett underlag på förslag till nämndens beslut. 
Alla verksamhetschefer hade i uppdrag att ta fram ett sådant.  

Till rektorerna som ombads att tycka till om de nya resultatenheterna fanns i stort sett ingen 
information att diskutera kring. Det fanns inga förutsättningar att informera om, så det enda 
de faktiskt kunde spekulera i är hur deras område skulle se ut. Vilka småverksamheter skulle 
ingå i deras resultatenhet.  

Resultatenhetschefernas möjlighet att påverka den egna ekonomin är så gott som obefintlig. 
Inkomsten består av tilldelning utifrån elevantalet, utifrån detta ska en egen budget 
utformas så att hela verksamheten kan näras. Men att till exempel säga upp den gamla 
städfirman för att ersätta den med ett billigare alternativ är inte möjligt. Detta för att avtalet 
med Inköp Gävleborg står i vägen.  Här vill hon att ett direktiv utformas för att rektorerna 
ska veta vad som är möjligt att påverka och vad som är opåverkbart. När kosten blev en egen 
resultatenhet finns inget som binder de andra resultatenheterna att köpa maten härifrån. 
Kanske kan man hitta en reducering av kostnaden här? Vidare är det svårt att påverka 
personalstyrkan då det finns direktiv från Barn‐ och utbildningsnämnden angående hur stor 
lärartätheten skall vara i kommunen. Elevhälsan, som består av psykologer, kuratorer och 
specialpedagoger, är också en egenresultatenhet och blir därmed något frivilligt att köpa in. 
Kommer detta bidra till att skolan inte blir likvärdig? Vilken den enligt skollagen ska var. 
Skollagen säger även att ”var och en som har behov har rätt till stöd”. Vilken form och i 
vilken utsträckning regleras inte här.   



Bilaga 5: Samtal med Eva Eklund 
 

Samtalet ägde rum på Eva Eklunds rum i Bollnäs Stadshus 2009‐04‐16 kl. 10.00‐ ca 11.00. 

Eva Eklunds uppdrag som för‐ och grundskolechef är inte klart definierat, berättar hon. 
Uppdraget är enbart kommunalt, till skillnad från rektorerna som förutom det kommunala 
uppdraget också har ett tydligt statligt uppdrag. För‐ och grundskolechefen/kommunen kan 
inte styra rektorernas arbete vad gäller deras statliga uppdrag. Kommunens uppgift är att 
anvisa och fördela de medel som skall gå till skola och barnomsorg.  
Eva Eklund är även inblandad i många utvecklingsinsatser inom kommunen, detta är dock 
ingen självklarhet i hennes befattning, detta gör hon för att det är roligt. Hon är även en av 
de ansvariga cheferna för utvecklingsgruppen ”Förtroende kommunikation”, som är en av de 
sex grupper vilka bildas som resultat av Komrevs rapport.  
 

När hon tillträdde sin post som för‐ och grundskolechef hade hon ingen tanke på att arbetet 
var så mycket kopplat till nämnden som det är. BUN ansvarar för skolverksamheten i 
kommunen och hon närvarar ofta då det är många frågor som rör just för‐ och 
grundskoleverksamheten. Hon kan även tycka att nämnden, som består av politiker, lägger 
sig i lite för mycket i detaljfrågor. Vilket kan bli mycket fel ibland då de många gånger inte 
besitter sakkunskapen. Här menar hon att det finns ett ödesdigert glapp i kommunikationen 
mellan politiker och tjänstemän, rektorer.  Rektorerna har uppfattningen att politikerna är 
ointresserade i deras verksamhet och även okunniga rörande deras område. Dessa 
uppfattningar kan härstamma från beslut som tas trots att detta redan är reglerade i 
rektorernas statliga styrdokument.  
 

Eva Eklund sitter som ett mellansteg mellan rektorerna och politikerna, eller snarare 
verksamhetschefen, Maj‐ Britt Karlsson.  Kommunikationen mellan rektorer och politiker är 
närmast obefintlig, detta är något ”Förtroende Kommunikation”‐ gruppen arbetar med. Eva 
Eklund menar även att kommunikationen mellan verksamhet och förvaltning över lag är 
bristfällig, ”man vet inte vad de andra gör”. Eva Eklund fungerar ofta som ”språkrör åt alla 
håll” till rektorer och mot politiker.  
Vidare säger Eva Eklund att en styrka med det kommunala är att rektorerna har ett kollegialt 
utbyte dem emellan. Att den centrala styrkan ligger i dess utvecklingsarbete. Hon menar att 
rektorerna inte vill vara ensamma i sitt arbete.  
 
Lite kritik riktas till politiker i största allmänhet över att de är känsliga mot kritiska röster från 
allmänheten. Hon menar att detta kan vara en fara för demokratin. Hon förklarar genom att 
berätta att högröstade med starka åsikter kan få igenom mycket som politiska beslut, 
medans andra, mer tysta medborgares åsikter hamnar i skymundan. Beslutet som tas här 
kostar pengar, pengar som måste tas från annat håll, vilket då kan drabba de som behöver 



dem mest men inte kan skrika lika högt.  
 

För att kunna ta beslut som gynnar verksamheten måste kommunen hitta former för att 
politiker ska kunna möta tjänstemän och att tjänstemän skall kunna möta politiker. Även att 
tjänstemän möter verksamheten, att alla skapar en förståelse för alla.  
 
I december 2008 fattades ett drastiskt beslut av barn och utbildningsnämnden. Den budget 
som varit grund för elevhälsans verksamhet skulle från januari 2009 fördelas ut i skolpengen. 
Vad innebär då detta för den väl utvecklade elevhälsan? Friskolorna har haft 
elevhälsopengen inkluderad i sin skolpeng tidigare, denna skillnad har visat att de valt att 
inte köpa in elevhälsa i samma utsträckning som de kommunala varit tvungna att göra i 
enlighet med deras budget. Denna skillnad har gett friskolorna ett bättre resultat men en 
liten tillgång till elevhälsa för dessa elever. Blir det då en likvärdig skola i fortsättningen? 
Förmodligen ville man i nämnden skapa samma konkurrensfördel för de kommunala 
skolorna i och med den nya friskolan ”Lust att Lära” som öppnar snart. Denna 
konkurrensfördel skapas genom att man disponerar samma peng som friskolorna göra, man 
har samma utrymme att satsa efter eget huvud. Eva Eklund menar inte att det är ett felaktigt 
beslut, men hon anser att nämnden borde tagit reda på mer fakta innan de tog ett så 
drastiskt beslut. I detta kan även nämnas att en ny elevhälsochef anställdes innan detta 
beslut togs, denna chef har tillträtt en tjänst med helt andra premisser än vad denne 
anställdes till.  
 
”Friskoleglöd i kommunal tappning”, något sådant har Jan Lahenkorva uttryckt tidigare och 
Eva Eklund tror att detta är den grundläggande avsikten för resultatenheterna. En vilja att ge 
verksamhetsledningarna utrymme att styra sina verksamheter ”efter eget huvud”. Trots 
denna uppfattning från politikerna finns många obesvarade frågor för Eva Eklund och 
kommunens rektorer. De har ställt frågor utan att få något svar, det verkar som om ingen 
har svaret. Ett uppdrag skickades ut till samtliga skolor där de skulle få önska hur deras 
resultatenhet skulle vara utformad, inför denna dialog bjöds Jan Lahenkorva in för att 
förtydliga beslutet. (Se bilaga 5:1) Trots denna dialog med nämndordföranden återstår 
frågetecknen. För som det ser ut i dag gör beslutet om resultatenheter ingen skillnad i 
verksamheternas arbete. Den enda skillnaden de kan finna idag är att de som gör ett 
överskott får ta med sig en del av det till kommande år. Det som önskas från rektorernas håll 
är några få givna förutsättningar. Dessa borde sättas upp innanbeslutet tas, nu känns det 
som om beslutet är taget baklänges; Ett beslut är fattat och sedan sätts förutsättningarna 
upp. Andra verksamhetsområden har inte sett detta med resultatenheter som något större 
bekymmer, Eva Eklund pekar på att en möjlighet är att BUN förstorar upp saken.  
 

För att kunna ta beslut som gynnar verksamheten måste kommunen hitta former för att 
politiker ska kunna möta tjänstemän och att tjänstemän skall kunna möta politiker. Även att 



tjänstemän möter verksamheten, att alla skapar en förståelse för alla.  
Resultatenheter borde vara något förutsägbart för rektorerna ute i de olika enheterna. Är de 
till för att spara pengar borde skolpengen förändras. Politikernas vilja i beslutet var kanske 
att kunna lägga ut så mycket som möjligt på resultatenheterna, men medvetandet om hur 
man faktiskt jobbar inom skola/förskola verkar litet hos de beslutfattande politikerna.  
Inför beslutet om resultatenheter så gjordes ingen gemensam efterforskning om 
resultatenheter i andra kommuner. Eva Eklund vet att man bjöd in Kalmar kommun till ett 
möte angående detta, men att de av någon anledning inte kom.  
 

Eva Eklund menar nu att beslutet kom, detta mottogs av verksamheterna men ingen förstod 
egentligen vad det handlade om. Förutsättningarna för ett besluts genomförande måste 
komma från politikerna. Nu jobbar alla verksamheter med samma beslut på eget håll och det 
har blivit en ”allmän röra bara”. Att erhålla en deklaration ’det här innebär det’ är önskvärt. 
Får E. Eklund önska vidare vill hon att beslutet skall innehålla:  
‐ Syfte med beslutet  
‐ Generella förutsättningar från kommunfullmäktige till nämnderna  
‐ Ytterligare detaljerat beslut från nämnd till verksamhet  
Hon har också funderat på om det har blivit för mycket väsen från barn‐ och 
utbildningsförvaltningens håll, om de gjort en större sak av beslutet än vad det egentligen är. 
Är det i själva verket på detta sätt de jobbat tidigare? Anledningen till deras ”väsen” finner 
Eva Eklund ligga i att de uppfattat att man tagit beslut om något nytt och att man inte 
förstått vad det är. 

Bilaga 5:1: Redogörelse för minnesanteckningar 
 

Erhölls av Eva Eklund i samband med samtalet med henne 2009‐04‐16. 

Tisdagen den 2 juni 2008 bjöd för‐ och grundskoleenheterna i Bollnäs Kommun in 
nämndordföranden Jan Lahenkorva för att diskutera resultatenheter. Nedan följer Eva 
Eklunds minnesanteckningar som hon kallar ”Samlade synpunkter från Jan Lahenkorva”: 

”Politikerna drar upp rågångar för skolan och förskolan. 

Kreativa och driftiga medarbetare verkställer målen.    

Minimal toppstyrning. 

’Friskoleglöd i kommunal skola!’ 

100 % godkända elever till minsta möjliga kostnad. 

 

 



Resultatenheten 

Är en självstyrande enhet där resurserna finns så nära verksamheten som möjligt. 

Kan inte vara för liten 

Har ansvar för resultatenhet – det pedagogiska och det ekonomiska – gentemot nämnd och 
förvaltning. Nämnden och förvaltning följer upp resultaten och ingriper bara när en enhet 
inte når sina resultat. 

Tar med sig underskott in i nästa budgetår. I vissa fall finns tydliga motiv till att enheten fått 
ett negativt resultat – i sådana fall får den resultatansvarige motivera inför nämnden. 

Får sina pengar genom skolpengen. 

En process pågår politiskt där man vill att pengen skall beslutas av fullmäktige och betalas ut 
direkt av fullmäktige. Skolor/förskolor får sin peng utifrån antalet barn/elever. 

En politisk process pågår också för att se över möjligheterna att ta hänsyn till 
socialekonomiska faktorer i skolpengen. 

Kan eventuellt komma att få ansvar för pengar som skall komma att bekosta elevhälsa, kost, 
samt ytterligare poster som finns under tillägg 1 och 2 i skolpengen (lokalvård och 
vaktmästare ligger redan i pengen) 

Kan styras av flera rektorer 

Ska arbetas fram i en process som leds av respektive rektor och där föräldrar, personal och 
elever deltar 

 

Rektorsfrågor/farhågor 

Tydlighet från politiker efterfrågas, bl a en tydlig definition av vad man menar att 
resultatenhet är. Vad skiljer från det vi har idag 

Politiker fortsätter detaljstyra – ex beslut om besparimgar för förskolan 2008 

Hur få fram en gemensam nämnare – många olika synpunkter på resultatenheternas 
utformning kommer att komma fram i samtal med personal och föräldrar 

Hur bygga en organisation som håller över tid – skiftande elevunderlag oroar 

Hur garantera likvärdighet 

Kosten en viktig fråga för förskolan – maten ska lagas där barnen finns 

Gemensam fastighetsstandard ett måste 



Enkel och korrekt ekonomisk uppföljning ett måste 

Kan rektor besluta om nedläggning av en enhet som inte är pedagogisk och ekonomiskt 
försvarbar? 

 

Förutsättningar 

Rektorer, pedagoger och övrig personal måsta ställa sig frågan: Vad är mitt uppdrag? Vad 
gör jag? Är jag rätt person för uppdraget 

Rensa bort arbetsuppgifter som inte behövs/ingen frågar efter 

Rektor pedagogisk ledare – renodla rektorsuppdraget 

Samtliga arbetsuppgifter/tjänster som förekommer i våra verksamheter bör definieras och 
ges tydliga ramar 

Viktigt att ha och bevarar hög kompetens. 

Pedagoger som inte fungerar – hur gör vi? Politiken måste fastställa hur vi ska hantera 
sådana fall. 

Arbetsrättslagstiftningen – ett hinder eller möjlighet. Ofta en fruktansvärt seg process 

Vi kan inte använda skattemedel för att finansiera arbetsuppgifter som ingen behöver/frågar 
efter 

Kommunicera med facken – vilka krav ställer vi på lärare i Bollnäs kommun? Utarbeta 
checklistor. 

Om en person inte uppfyller kraven – starta en rehabiliteringsprocess, följ checklista, 
utarbeta en handlingsplan och stäm av mot uppsatta mål. Om personen fortsätter att inte 
uppfylla kraven – avsluta anställningen. 

Arbetsgivaren Bollnäs Kommun måste bli tuffare. 

Barnens framtid – väl och ve – är målet 

 

Processen 

Rektorer ansvarar för att personal och föräldrar blir involverade i samtal om kommande 
resultatenheter 

Rektorer är en aktiv part i processen och argumenterar för sina åsikter, samtidigt som 
rektorer är lyhörd för personalens och föräldrarnas tankar 



Krångla inte till det! Ändra inte det som fungerar! 

Utgå från dagsläget. Ställ frågan – Fungerar det bra? 

  Om JA ‐ Utveckla konceptet. 

  Om NEJ – Hur kan vi förändra? 

 

Tidplan 

Rektorer driver processen och försöker att ha en bild av personals och föräldrars synpunkter 
i mitten av september 2008. Därefter kan processen fortsätta. 

Beslut om budget tas i nämnden den 24 september 2008. 

Resultatenheterna ska gälla från 1 januari 2009 

 

Eva Eklund” 



 

Bilaga 6: Komrevs rapport 
 

Nedan kommer utdrag ur Komrevs, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, utredning av BUN. 
Uppgifterna kommer från deras egen presentation av arbetet under Bollnäs Kommuns 
Årsmöte 2009‐03‐31 samt deras rapport. Rapporten utfördes samt presenterades av Rolf 
Hammar och Britt‐ Mari Idensjö.  

Ambitionsnivån sätter politikerna genom de medel som avsätts för en verksamhet samt 
genom att besluta om mål för verksamheten. 

Mål och medel ska vara realistiska 

Ledningen har ansvar för att verksamheten håller sig inom ramarna 

Systemen ska vara transparanta och begripliga för all 

Ekonomernas beräkningar ska bygga på ledningens prioriteringar 

Nämndens ärende hantering är kort 

Beslut fattas utan beredning i nämnden 

Nämnden utnyttjar inte möjligheten att utbildas genom att ge förvaltningen uppdrag att 
göra genomtänkta och informativa föredragningar 

Mall för upprättande av handlingar till nämnden saknas 

Kommunikation nämnd‐ tjänstemän är inte tillräcklig 

Förvaltningen saknar uppdrag ‐ och funktionsbeskrivningar som tydliggör vem som 
gör/ansvarar för vad. 

Förvaltningskontorets ställning i organisationen är okar. Stödet till nämnd och verksamheten 
borde utformas 

 

”Vi tror att det är väldigt vikigt att ha kommunikationen” säger Idensjö efter att hon berätatt 
att de i sin rapport kommit fram till att chefer bör bli informerade om förvaltningen och dess 
funktioner. Hon fortsätter med att dokumenten som utformas skall vara spårbara. Det ska 
framgå vem som skrivit det, när det skrevs och varför det togs fram. 

 

Kvalitetsarbete upplevs ha ringa betydelse.  



Utforma rutiner för de återkommande arbetsuppgifterna. Det skapar effektivitet. 

 

”Rektorer med röda siffror vet inte varför de har ett minusresultat. Samtidigt som rektorer 
med överskott inte heller vet varför de klarar sig.” 

Uppsökande kontakter efterfrågas. Rektorer får inte stöd om inte de efterfrågar det. Gör 
dem involverade i budgetprocessen och ha uppföljnings‐ och planeringssystem.  

Skapa enhetlig uppföljningsmodell för hela förvaltningen/nämnden. D.v.s. En strategisk 
ledningsgrupp ska ge underlag för budgetarbetet. Ett proaktivt stöd till chefer ska ges. Det 
ska finnas fastställda mötesplatser för rektorer och ekonomer – enskilt och i grupp. 

Dokumentera och informera om de regler för ekonomistyrningen som finns inom 
kommunen, nämnden och förvaltningen. 

”Det är oklart vad begreppet resultatenheter innebär.” 

Definiera begreppet resultatenheter och dess regler samt säkerställ att rektorerna har 
uppfattat innebörden.  

Tydlighet mot verksamheten är viktigt! Idag finns en otydlighet i beslut kring finansieringen.  

Ekonomernas roll gentemot chefer och tjänstemän är otydlig.  

Det är knepigt att prata ekonomi inom kommunen dådet inte finns någon kultur att göra det.  

Rapporten kan sammanfattas med deras slutsatser: 

Skapa gemensam värde grund! 

Kommunicera mera! 

Bristen på kommunikation var en röd tråd genom hela utredningen. 

Skapa förtroende! 

Ärendeberedningar ger mer korrekta beslut. 

Utveckla det strategiska ledarskapet! 

Mer fokus på långsiktiga frågor. 

Tydliggör rollfördelning! 

Utveckla gemensamma verktyg för styrning och ledning! 

En nödvändighet för att hålla ihop förvaltningen. 



Arbeta mer processinriktat! 

Mål, handlingsplaner, uppföljningsplaner och nya mål behövs.s 

Kvalitetssäkra processer, rutiner och dokument! 

Vem har skrivit dokumentet? När skrevs det? Till vem?  

Fastställ och dokumentera regler! 

Maj‐ Britt Karlsson, tillförordnad förvaltningschef för barn‐ och utbildningsförvaltningen 
presenterar förvaltningens åtgärdsplan som tagits fram efter de tagit del av Komrevs 
rapport. Åtgärdsplanen är ett långsiktigt arbete och förväntas vara genomfört 2010.  

Åtgärdsplanen är uppdelad i sex utvecklingsområden: Ekonomistyrning, Ledning & Styrning, 
Kvalitetsarbete/Internkontroll, Nämndarbete, Gymnasieskolan och 
Förtroende/Kommunikation.   

Bilaga 7: Gamla resultatenheter 
 

Denna bilaga består av mailkorrespondens med angivna personer. 

KJELL GYLLENSWÄRD: Rektor – Höghammar, svaren ankom 2009‐04‐01 kl. 17.19 

 När blev er skola en resultatenhet? 

Svar: 1995 när särskolan övergick från landstinget som huvudman till Bollnäs kommun.  

 Finns det någon särskilld anledning till att Ni blev en resultatenhet?  

Svar: Det var en avgränsad verksamhet som man övertog från landstinget. De flesta 
eleverna kom från andra kommuner i länet än Bollnäs.  

Det blev därför naturligt att ta betalt per elev från respektive kommun, även från 
Bollnäs. Resultatenheten växte på så sätt fram utan att man hade någon speciell 
ambition kring detta till en början. 

 Vad innebär det att vara en resultatenhet? Fokus på positivt resultat (skillnaden mellan intäkter 
och kostnader)? Hur görs detta praktiskt?  

Svar: Till skillnad från andra skolor i kommunen tar vi betalt för varje elev som går hos oss enligt en 
prislista som bestäms inför varje kalenderår. Förvaltningschefen har delegation på att besluta om 
prislistan. Priserna finns på www.hoghammar.se  

Under de fem senaste åren har vi gått med överskott och kunnat fondera ett antal miljoner kronor. De 
kommer till stor del att användas 2009 för investeringar vi behöver göra. Bl a för att starta vårt nya 
Hantverksprogram.  



Vi har som uppdrag att redovisa nollresultat till Barn- och utbildningsnämnden varje år. I år har vi färre 
sökande än beräknat och tvingar oss förmodligen till en snabb omställning för att klara nollresultat.  

  

Vad innebär det att vara en resultatenhet rent beslutsmässigt? Dvs. vilka beslut får Ni inte ta själva utan 
måste fattas politiskt?  

Svar: Det framgår av delegeringsordningen. Jag bifogar den. De ärenden som brukar hänföras till 
politisk nivå handlar om avstängningar av elever, start av nya program samt redovisningar kring vår 
verksamhets måluppfyllelse.   

 Hur fattas besluten på er skola? Ledningsgrupp eller på personalnivå?  

Svar: Vi har en ledningsgrupp som diskuterar frågor och formar policys mm, men beslut tas alltid av 
enskilda tjänstemän.  

 Hur stor roll spelar personalens och föräldrarnas åsikter i beslutsfattandet? Är de med i processen?  

Svar: Personalens och elevernas inflytande är viktiga i beslutsprocessen och för att eventuella 
förändringar ska kunna förankras och genomföras. Föräldrarna till omyndiga elever har också 
inflytande men då mer kring hur den dagliga verksamheten läggs upp för deras barn.  

 Redovisas verksamheten detaljerat eller överskådligt till fullmäktige? Hur?  

Svar: Vi antar en arbetsplan för varje kalenderår och vi skriver en kvalitetsredovisning efter varje läsår. 
Dokumenten finns på vår webbsida och lämnas till Barn- och utbildningsnämnden. Huruvida 
Kommunfullmäktige tar del av dessa dokument vet jag inte.  

PÄR HÖGLUND‐ Rektor: Nytorp 

MAIL 1: svaren ankom 2009‐03‐31 kl.15:12 

Hej Li,  
vi är en egen resultatenhet, förutom kosten som de flyttade över centralt 090101. Jag har 
dock överklagat beslutet och hoppas på att få tillbaka den.  
 
Jag vet hur vi fungerar men det finns inga dokument som beskriver detta.  
 

MAIL 2: svaren ankom 2009‐04‐01 kl.09:59 

När blev er skola en resultatenhet?  

Vi låg tidigare som en egen resultatenhet under Landstinget Gävleborg och detta sedan 
forntiden. Den 1/1 2007 tog Bollnäs kommun över oss och då fortsatte vi med att vara en 
egen resultatenhet. Vi ligger under Gymnasiechefen som en egen resultatenhet.  

 Finns det någon särskilld anledning till att Ni blev en resultatenhet?  



Jag tror du fick svaret under mitt tidigare svar.  

   

Vad innebär det att vara en resultatenhet?  

Fokus på positivt resultat (skillnaden mellan intäkter och kostnader)? Hur görs detta 
praktiskt?  Vi har ju alltid varit en egen resultatenhet så det går av bara farten. Jag kan inte 
se några positiva bitar i att INTE vara en egen enhet. Ju närmare verksamheten som beslut 
fattas dess bättre.  

Vad innebär det att vara en resultatenhet rent beslutsmässigt? Dvs. vilka beslut får Ni inte ta 
själva utan måste fattas politiskt? Om skolan skall läggas ner så är det ett politikerbeslut. 
Skämt åsido så beslutar vi det mesta här. Beslut som enligt förordning skall tas av nämnd 
ligger naturligtvis där och även frågor av mer övergripande karaktär.  

 Hur fattas besluten på er skola? Ledningsgrupp eller på personalnivå?   

Då ledningsgruppen endast består av 3 personer så blir det oftast personbeslut av mig, dock 
efter hörande med verksamheten om hur saker och ting ligger till.  

Hur stor roll spelar personalens och föräldrarnas åsikter i beslutsfattandet? Är de med i 
processen?  

Hur stor delaktighet de får beror väldigt mycket på vad det är för fråga. Det kan vara allt från 
100% till 0% inflytande.  

Redovisas verksamheten detaljerat eller överskådligt till fullmäktige? Hur?  

Vi lämnar in motsvarande dokument som den stora gymnasieskolan (Torsbergsgymnasiet) 
gör.  
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