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Förord 

Vi som skrivit den här uppsatsen är alla chefer inom socialtjänsten i en mellanstor kommun i Mellansve-

rige. Vi har mellan 16 och 25 års erfarenhet av kommunal socialtjänst med dess förutsättningar och utma-

ningar.  

Under vår studietid i Master of public administration har vi haft några större kurser i förvaltningsekonomi, 

organisationsteori och strategi & ledarskap. Här har fokus varit runt utmaningen i att leda verksamhet i 

offentlig sektor utifrån olika dilemman som rör budgetering och tilldelning av resurser. Och såväl yttre 

som inre krav på organisationer samt de förutsättningar man har att förhålla sig till som chef i en politiskt 

styrd organisation. Dessa kurser har känts mycket meningsfulla för oss eftersom de väldigt väl speglar vår 

egen vardag. När vi så skulle bestämma oss för ett område för vår uppsats var vi intresserade av att för-

söka belysa dessa frågor och då specifikt inom det område vi är verksamma inom. 

Vi är tre personer som har genomfört den här studien och har i viss mån delat upp arbetet emellan oss. Det 

handlar framförallt om genomförandet och redovisningen av empiridelen, där vi ansvarat för en nivå var. 

Monica Persson har ansvarat för vad vi kallar nivå 1, Jessica Granbom för nivå 2 och Maria Jörnmyr för 

nivå 3. Vi har också haft huvudansvar för olika delar i teoriavsnittet samt delat upp resterande delar inled-

ningsvis för att få en textmässig stomme. Sedan har vi suttit gemensamt och bearbetat materialet. Avse-

ende teoridelen har Jessica haft huvudansvar för de delar som berör organisationsteori, Maria för förvalt-

ningsekonomi som Monica för teori avseende strategi och ledarskap. Övriga delar har, som beskrivits 

ovan, delats upp inledningsvis och sedan till största del bearbetats gemensamt. Här har uppdelningen skett 

genom att Monica påbörjat arbetet med inledning och kommunbeskrivningar; både i resultatredovisning 

och i analys, samt källförteckning. Jessica har påbörjat arbetet med kunskapsöversikt, aspekter, analys och 

resultat av ekonomistyrning i praktiken, Maria har påbörjat arbetet med metodavsnittet och diskussion, 

samt innehållsförteckning. I slutbearbetningen har vi arbetat gemensamt, men huvudansvar för korrektur-

läsning av resultatdel och noter har Monica haft. Maria har haft huvudansvar för helhetsintryck av uppsat-

sen avseende text, stycken och rubriker. 

Vi vill rikta ett tack till alla som möjliggjort denna studie. Ett särskilt tack till alla ni som ställt upp på 

intervjuer och delat med er av er kunskap och erfarenhet. Vi vill tacka vår handledare PO Norell som bi-

dragit med nya infallsvinklar och väglett oss under arbetet. Vi vill också tacka vår arbetsgivare för möj-

ligheten att gå denna utbildning. Och sist men inte minst ett tack till våra familjer som gjort det möjligt att 

lägga all den tid som behövts för att färdigställa studien. 
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Abstract 

The purpose of the study is to describe how financial management functions within the individual and 

family care services in three mid-sized municipalities. 

27 interviews with managers and key personnel at three management levels in Örebro, Växjö and Jönkö-

ping were conducted using a descriptive approach and qualitative method. In addition governing docu-

ments and delineations in regards to these municipalities have been studied. 

The combined findings show that all municipalities have separate visions and control systems/models for 

their municipality with focus on management by objectives and politically determined goals, which in-

clude economical measurements and requirements for the departments. Moreover, are also tracking sys-

tems, which are described as following up on the results thru indicators and/or measurable goals. The 

municipalities utilize framework financials and budget processing on a high level and its timings appears 

similar in each municipality. 

Additionally the study has shown that there is a desire and aspiration to implement central economic goals 

in all three municipalities. The interviewees describe how they use their leadership to anchor, follow up 

and create participation in economic objectives and results thru instrumental and institutional leadership. 

All describe the importance of good forecasting in order for the financial management to work and create 

legitimacy, but they also see difficulties in anticipating needs arising mainly from livelihood support and 

external placements. None of the municipalities have a specific resource allocation model for individual 

and family care services. The study shows relatively small changes in the budget year over year, which in 

addition to difficulties in forecasting affects their perceived ability to take action. 

Conclusive, the study shows dilemmas in the individual and family care services and the difficulty of 

combining legal certainty and protection for the most vulnerable in our society, all while utilizing shared 

public resources in a responsible and appropriate manner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur ekonomistyrning fungerar inom individ- och familjeomsorg i 

tre mellanstora kommuner. 

Studien är en beskrivande studie och den metod som använts är kvalitativ. Studien omfattar 27 stycken 

intervjuer med chefer och nyckelpersoner på tre nivåer i Örebro, Växjö och Jönköping. Även styrdoku-

ment och beskrivningar som finns gällande kommunerna har studerats. 

Studien visar att samtliga kommuner har en egen kommunvision och styrsystem/modeller för kommunen 

med målstyrning i fokus och politiskt fastställda målområden, vilka innefattar ekonomiska mått och krav 

på verksamheterna. Det finns också system för uppföljning, där man beskriver att resultatet följs upp med 

hjälp av indikatorer och/eller mätbara mål. Kommunerna använder sig av rambudgetering och budgetpro-

cessen på övergripande nivå och dess tidsförlopp ser likartat ut i kommunerna. 

Studien visar att det finns en önskan och strävan om att realisera centrala ekonomiska mål i alla tre kom-

muner. Intervjupersonerna i studien beskriver hur de använder sitt ledarskap till att förankra, följa upp och 

skapa delaktighet kring ekonomiska mål och resultat utifrån ett instrumentellt och institutionellt ledarskap. 

Samtliga beskriver vikten av att göra goda prognoser för att få ekonomistyrningen att fungera och skapa 

legitimitet, men de ser också svårigheterna med att kunna förutse de behov som uppstår framförallt kopp-

lat till försörjningsstöd och externa placeringar. Ingen av kommunerna har någon specifik resursfördel-

ningsmodell för individ- och familjeomsorgen. Det framkommer också beskrivningar av att det sker rela-

tivt små förändringar i budgeten från år till år, vilket är en faktor, förutom svårigheter att förutse behov, 

som påverkar det upplevda handlingsutrymmet.  

Avslutningsvis har studien visat på dilemman inom individ- och familjeomsorgen och svårigheten med att 

kombinera rättsäkerhet och skydd för de mest utsatta i vårt samhälle och samtidigt använda våra gemen-

samma resurser i samhället på ett ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt. 
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1 Inledning 

Detta är en studie om styrning av socialtjänst i kommuner, närmare bestämt om ekonomistyrning inom 

individ- och familjeomsorg i mellanstora städer. Styrning generellt inom offentlig sektor är ett stort och 

komplext problemområde. Tom Christensen och hans forskningskollegor pekar på en inneboende kom-

plexitet i styrningen av offentliga organisationer. Dessa är multifunktionella i den mening att de ska ta 

tillvara motstridiga intressen. Det handlar om politisk styrning, kontroll, representation, deltagande, med-

bestämmande, lyhördhet, öppenhet, offentlighet, insyn, likabehandling, kvalitet på tjänster, profession-

alitet och kostnadseffektivitet. De offentliga organisationerna är ansvariga inför en folkvald ledning och 

de ska balansera dessa olika hänsyn mot varandra. (Christensen et al. 2005) 

 

Från klassisk organisationsteori, men också empiriska studier av kommuner, är det känt att perspektiven 

och syn på problem kan variera mellan olika nivåer och positioner (Norell 1989). 

I början av 1990-talet fick ”new public management” (NPM) stor genomslagskraft inom offentlig sektor 

med privata verksamheter som förebilder. Rent konkret innebar det att olika styrformer introducerades 

och effektivisering och ekonomisering var tongivande begrepp. Den styrningsproblematik som uppstått 

inom offentlig sektor är ett område för studier och forskning. (Siverbo 2007) 

I antologin ”Demokratisk och effektiv styrning” redovisas forskning om den svenska offentliga förvalt-

ningen och man lyfter utifrån olika perspektiv fram den problematik som det kan innebära att kombinera 

folkstyre och effektiv verksamhet. Den svenska offentliga sektorn är den största i västvärlden. Effektivi-

tetsaspekten på den offentliga förvaltningen har två dimensioner varav den ena berör demokratiaspekten. 

Att verksamheten som bedrivs är den som fattats beslut om i den demokratiska processen, vilket har en 

politisk, ekonomisk och juridisk sida. Det benämns som yttre effektivitet. Den andra aspekten handlar om 

att förvaltningens uppgift är att genomföra verksamheten utifrån gällande lagstiftning utan att slösa med 

resurserna. Det beskrivs som en inre effektivitet. (Siverbo 2007) 

Att använda sina resurser effektivt och ändamålsenligt i professionell verksamhet är centralt inom indi-

vid- och familjeomsorgsverksamhet, och har kommit alltmer i fokus i takt med ekonomiska åtstramningar 

och marknadstänkande. Även lagstiftning är centralt i dessa diskussioner. Bergmark et al. (2008) menar 

att fastställa vilka resurser som finns samt diskutera vilka strategier som används görs mer sällan. Däre-

mot förs dessa diskussioner i dagspress och ibland av fackliga organisationer. Ofta finns beskrivningar av 

för lite personal och snålt tilltagna resurser. 

Förutom i vetenskapslitteraturen uppmärksammas ovan nämnda dilemman även i massmedia, gällande 

socialtjänst och ekonomistyrning i. Här tas olika aspekter upp, som ekonomistyrning i vardagen, mandat, 

kultur, ledarskap, dilemmat kring ekonomiska överväganden och medborgarnas behov av socialtjänst. 

Nedan redovisas några exempel som uppenbart belyser dessa dilemman.  

”I takt med att klyftorna mellan människor växer blir trycket på socialtjänsten allt hårdare. Fyra av tio 

socialsekreterare uppger att det i första hand är kommunens ekonomi och inte klientens behov som styr 

valet av insats.” (Erkers 2012). 

”Att balansera människors behov mot befintliga budgetramar är en konst, särskilt i tider av hög arbets-

löshet, bostadsbrist och drogmissbruk. Till det kommer att den statliga styrningen och Socialstyrelsens 

krav på kvalitet har ökat.” (Eriksson 2014) 

”Verksamhetschefen och enhetschefen på socialförvaltningens barn- och familjeenhet får sparken.” Detta 

sedan en konsult har gått igenom arbetssituationen på avdelningen. Som skäl för avskedet anges att man 
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tappat greppet om myndighetsutövningen och att budgeterade medel till personal inte använts. Socialsty-

relsen har också påtalat brister på 24 områden som måste åtgärdas. Socialchefen räknar med att få kritik 

för de ökade kostnaderna, men ser sig inte ha något annat val. (Parvianen 2010) 

”Socialsekreterarna hinner inte med att utreda alla ärenden inom de fyra månader som lagen anger. (…) 

Nu visar en granskning som stadsdelen har gjort att orsaken till den situation som uppstått är dålig styr-

ning och ledning.” En följd av detta är att socialchefen i Enskede-Årsta-Vantör får sluta. Den avskedade 

socialchefen uppger att hon äskat om mer medel till verksamheten då den inte gått att bedriva på rätt sätt 

på grund av bristande resurser men att hon inte fått gehör för sina äskanden. Hon säger också att beslut 

inom hennes del av socialtjänsten fattas utifrån ekonomiska hänsyn och inte utifrån vad medborgarna 

behöver för insatser. (Tonström 2012)  

Bilden av en komplex och svårstyrd verksamhet inom socialnämndens ansvarsområde framträder i de 

artiklar och pressmeddelanden vi tagit del av. Även att chefer inom verksamhetsområdet får sluta sina 

jobb med anledning av ekonomiska underskott.  Det påtalas att den ekonomiska situationen går före en-

skildas behov av insatser, vilket inte överensstämmer med gällande lagstiftning. Den multifunktionalitet 

som råder inom offentlig verksamhet skildras således även inom socialtjänsten och det kan konstateras att 

den beskrivning som ges handlar om svårigheten att balansera olika hänsyn mot varandra. Att både ro 

iland uppdraget med en ekonomi i balans och samtidigt ha rättssäkra och ändamålsenliga insatser för 

medborgarna i kommunen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att beskriva hur ekonomistyrning fungerar inom kommunal individ- och familje-

omsorg i tre mellanstora kommuner. 

Våra frågeställningar är: 

Hur fungerar ekonomistyrning inom individ- och familjeomsorg i tre mellanstora kommuner? 

Skiljer det sig åt mellan kommuner och mellan olika nivåer?  

Vilka likheter och skillnader finns? 

Vilka särskilda dilemman kan urskiljas? 

 

1.2 Studiens avgränsningar 

Vad är individ- och familjeomsorg? 

Socialtjänsten är den del av kommunen där ansvaret för att enskilda som vistas i kommunen får det stöd 

och den hjälp de behöver ligger organisatoriskt. Socialtjänsten ska svara för omsorg och service, upplys-

ningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. 

En del i socialtjänstens ansvarsområde kallas individ- och familjeomsorg (IFO). IFO-verksamhet innefat-

tar; social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, vissa familjerätts-

liga frågor, stöd och hjälp till människor som utsatts för brott, hemlöshet och utestängning från bostads-

marknaden. (Regeringen 2011) 
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Vad är ekonomistyrning 

Brorström et al. (2005) skriver att ”ekonomistyrning” som begrepp kan betyda två saker. Det kan å ena 

sidan betyda att den styrning man har utgår ifrån ekonomin, det är ekonomin som ska styra genom eko-

nomiska mått och krav. Och det kan å andra sidan betyda att de enheter som finns ska klara av att styra 

sin ekonomi. 

Busch et al. (2009) å sin sida beskriver att ekonomistyrning är ett brett område med många dimensioner, 

och utmaningen är att utveckla en ekonomistyrning som både kan bidra till att realisera centrala ekono-

miska mål och är anpassat efter verksamhetens egenart. Ekonomistyrning är ledning inriktat på att reali-

sera ekonomiska mål. En förutsättning för definitionen är att styrningen utövas genom att reglera organi-

sationens beteende. Detta är avgörande för de resultat som uppnås.  

Vi menar att båda definitionerna är giltiga. 

Vad menas med dilemma? 

Vi har valt följande definition “Ett dilemma är ett påtvingat val mellan två eller flera möjliga handlingar 

som kan vara antingen fördelaktigt eller ofördelaktigt.” (Egen översättning) (Business dictionary 2014) 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Studien disponeras på följande sätt:  

I kapitel 2 ges en kunskapsöversikt på forskning inom området för att få en inblick i och bakgrund till det 

område vi avser att studera. 

I kapitel 3 beskrivs de teoretiska perspektiv som ger förklaringsmodeller för de förutsättningar som råder 

inom offentlig sektor och dess ekonomistyrning. Teorin sammanfattas och utmynnar i ett antal aspekter 

som vi bedömer relevanta för vår studie.  

I kapitel 4 beskrivs och diskuteras hur undersökningen genomförs för att nå tillförlitliga resultat. Här re-

dovisas även den analysmodell som används för att tydliggöra de likheter och skillnader vi förväntar oss 

att se avseende ekonomistyrning i kommunerna och på de olika nivåerna i respektive kommun.  

I kapitel 5 redovisas det resultat som undersökningen visat i beskrivningar av respektive kommun, samt 

vad som framkommer i intervjuer. Vi har strukturerat materialet genom att redovisa beskrivningen av 

kommunerna under 4 rubriker. Dessa är organisationsbeskrivning, kommunens bild av den goda styrning-

en, budgetprocess och kommunens ekonomiska läge. Avseende våra intervjuer har dessa sammanställts 

utifrån de aspekter som finns i analysmodellen. 

I kapitel 6 sammanfattas och analyseras resultatet först på övergripande kommunnivå och sedan utifrån de 

värden som framkommit i analysmodellen. Kapitlet avslutas med de slutsatser vi kommit fram till i vår 

studie. 

I kapitel 7 avslutas studien med en diskussion avseende intressanta frågeställningar som framkommit och 

områden att undersöka vidare samt en kortare metoddiskussion. 
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1.3.1 Läsanvisningar 

Vi använder oss av Harvards referenssystem i studien. 

Vad gäller lånade ord och begrepp myntade av någon annan än oss själva, så skriver vi begreppen inom citat-

tecken. 

Avseende längre citat ur referenslitteraturen så anges källan och sidhänvisning  

Citat kopplade till intervjuerna markeras genom citattecken och kursiv text. 

Begrepp anges i fulltext första gången med eventuell förkortning inom parentes. I det fall förkortning är an-

given används bara förkortningen utan parentes i resterande del av text. 

Titlar på böcker i texten anges med kursiv text och inom citattecken. 

Förklaringar av begrepp som uttryckts i intervjuer redovisas under rubrik 5. 
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2 Kunskapsöversikt 

För att få en bakgrund och ett sammanhang för den kontext som är utgångspunkten för vår studie så är det 

angeläget att få inblick i, och beskriva, tidigare forskning inom området.  

Det akademiska ämnet offentlig förvaltning beskrivs som mångvetenskapligt i den bemärkelsen att det 

finns parallell förekomst av olika vetenskapliga discipliner i syfte att ge olika infallsvinklar på fenomen 

utan att för den skull integrera teorier eller metoder. (Siverbo 2007) 

Vi inleder kapitlet med en kortfattad beskrivning av ekonomistyrning i offentlig förvaltning, för att sedan 

övergå till att redogöra för organisering av individ- och familjeomsorg. Efter det tar vi upp styrning och 

handlingsutrymme inom den kommunala förvaltningen och fokuserar också på resurser och prioriteringar 

inom individ- och familjeomsorg. 

 

2.1 Ekonomistyrning i offentlig förvaltning  

I forskningsöversikten ”Socialtjänsten som organisation” beskrivs att det finns bristande kunskaper inom 

forskningen, politik och förvaltning om de särskilda villkor som gäller för välfärdssektorns organisation-

er. Detta får till följd att styr- och organisationsformer inte alltid utformas utifrån verksamhetens villkor. 

(Johansson 2002)  

Det finns ett antal studier om budgetreformer i Sverige och utomlands både innan och efter NPM. Cecilia 

Bokenstrand menar i sin avhandling att de flesta forskare är överens om att trots stora ansträngningar 

gjorts så har reformer av budgetarbete ändå inte nått de resultat man önskat. De som har i uppgift att 

kräva pengar till sina verksamheter har mer makt än de som ska fördela pengarna (Waerness 1990 och 

Wildawsky 1975 och 1993 refererad i Bokenstrand 2002) och den etablerade resursfördelningen har inte 

påverkats nämnvärt. Cecilia menar att den kommunala budgeten inte blivit det instrument för omfördel-

ning och prioritering som man efterlyst, samtidigt som samhällsklimatet blivit allt tuffare. I hennes av-

handling är temat budgetens möjligheter och begränsningar att fungera som ett styrinstrument inom 

kommunal sektor och hon väljer att fokusera på behovsbudgetering. Behovsbudgetering specifikt är inte 

fokus för vår studie, men några slutsatser hon drar i sin avhandling är ändå av intresse.  Hon menar att när 

kommunledningens roll minskar finns risken att experternas roll blir alltför stor. Det krävs i så fall upp-

följning och efterhandskontroll. (Bokenstrand 2000) 

 

2.2 Organisering av individ och familjeomsorg 

Det har gjorts en rikstäckande studie, där ett representativt urval av 100 svenska kommuners individ- och 

familjeomsorger granskas. Studien kallas ”IFO- projektet” och den bygger på att identifiera kunskaps-

luckor och trender inom det specialiserade sociala arbetet som utförs inom den svenska socialtjänsten. I 

huvudsak intresserar de sig för hur organisering och användandet av resurser har effekt inom verksamhet-

erna. En bidragande anledning till det sociala arbetets ökade specialiseringsgrad, menar de är ett resultat 

av ökade förväntningar på att man i arbetet når faktiska mål. Detta har i sin tur ställt krav på att verksam-

heter börjar arbeta mer efter en vetenskaplig bas, eller evidensbaserat som det också kallas. (Bergmark et 

al. 2008) 

Johansson (2002) beskriver i sin forskningsöversikt ”Socialtjänsten som organisation” att i studier och 

analyser av organisationer inom socialtjänsten används ofta internationella teorier om ”Human Service 

Organizations” (HSO) och så kallade ”street level bureacracies”. Han menar att man bör ställa sig frågan 
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om dessa är tillämpliga på svenska förhållanden eller om det behövs teorier mer anpassade efter den 

svenska välfärdsmodellen. Det finns naturligtvis likheter i det sociala arbetets karaktär, men det finns 

också stora olikheter. Det är stora skillnader mellan exempelvis USA och Sverige när det gäller våra olika 

välfärdspolitiska traditioner som sätter avtryck i sociallagstiftningen och det juridiska systemet. I den 

internationella forskningen är vård- och omsorgsorganisationer ofta fristående och icke vinstdrivande 

organisationer som drivs relativt självständigt även om de ofta är offentligt finansierade. En annan skill-

nad är också att svenska vård- och omsorgsorganisationer är mer transparenta, dvs. öppna för offentlig 

granskning, än de är i många andra länder. Detta förhållande har stor betydelse för det operativa arbetet. 

Ytterligare en skillnad är att det politiska inflytandet över den svenska socialtjänsten finns på operativ 

nivå. I den internationella teoribildningen saknas ofta både lokala politiker och lokal socialpolitik. Det 

kanske är därför dessa också lätt glöms bort vid empiriska studier i Sverige. En annan sak som skiljer sig 

åt är förutsättningarna för organisatorisk samverkan som givetvis är olika inom en kommunal förvaltning 

jämfört med om de samverkande enheterna finns inom helt olika organisationsformer. Det är därför ange-

läget att utveckla teoretisk kunskap om den svenska socialtjänsten som organisation. Han beskriver att vid 

genomgång av avhandlingar som berör socialtjänsten att det finns en okunskap om andra forskares resul-

tat och att detta gäller främst mellan de olika ämnena. (Johansson 2002) I sin artikel ”Socialtjänstens 

organisation som forskningsobjekt” menar Johansson att välfärdssektorns organisationer tycks vara ett 

angeläget, men eftersatt forskningsområde i framförallt Sverige. (Johansson 2005) 

Björn Bloms (1998) avhandling, ”Marknadsorientering av socialtjänstens individ- och familjeomsorg”, 

sätter fokus på och analyserar individ-och familjeomsorgens strukturella villkor i en marknadsorienterad 

socialtjänst, och hur socialarbetare bedriver sitt arbete. Även konsekvenser för det direkta sociala arbete. 

Han menar att marknadsorientering i form av valfrihet har både positiva och negativa effekter. Resurs-

starka klienter beskrivs kunna ta för sig av de ökade valmöjligheterna. Detta gäller dock inte för de mer 

resurssvaga klienterna, de som socialtjänsten kanske bör ta störst hänsyn till. Socialtjänstens marknadso-

rientering tolkas som ett exempel på så kallad institutionell isomorfism.  

I forskningsöversikten Konkurrensens konsekvenser: Vad händer med svensk välfärd? av Laura Hartman 

(2011) beskrivs att kunskapen om skillnaden mellan privata och offentliga utförares resultat är minst 

inom individ- och familjeomsorgen. Det finns inga systematiska jämförelser mellan utförare på detta om-

råde, vare sig avseende kostnader eller kvalité. Hon finner detta anmärkningsvärt då valfrihetsargumentet 

är svagare inom detta område än andra. ”Dels har brukarna mycket begränsad förmåga att välja, dels kan 

ekonomiska incitament att effektivisera verksamheten – i oprofessionella händer – ha direkt skadliga 

konsekvenser inom institutionsvård”. (Hartman 2011, s. 265) Inom socialtjänsten finns privata utförare 

främst inom institutioner eller boenden. Det handlar om köp av tjänst där en privat organisation som äger 

verksamheten säljer tjänster och kommunen köper enstaka platser. I allmänhet reglerat i ramavtal eller 

upphandling. 

 

2.3 Styrning och handlingsutrymme 

Lundgren (1999) visar på i sin avhandling ”Den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal” att 

forskning specifikt avseende styrning inom den kommunala förvaltningen är ett förhållandevis försummat 

problemområde. Han menar att den forskning som bedrivits berör flera olika discipliner och att det därför 

är svårt att ge en heltäckande översikt. Han uppger att det är svårt att göra internationella jämförelser då 

svenska kommuner är unika i sin konstruktion. 

I sin avhandling väljer han att fokusera på hur man som chef uppfattar de metoder som används för att 

styra verksamheten och hur de upplever sitt handlingsutrymme, samt möjligheter till styrning. Lundgren 
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gör en distinktion mellan ”Styrning av” en organisation och ”styrning i ” en organisation. Han menar att 

styrning av handlar om den styrning som politiker utövar på kommunal eller statlig nivå och styrning i är 

styrningen inom förvaltningen. Ett så kallat extern och internt perspektiv, vilka ofta flyter ihop. Han me-

nar att ”det kan finnas motkrafter till styrning och en av dessa kan vara personernas strävan efter eget 

handlingsutrymme”. (Lundgren 1999, s. 189) 

Han kommer vidare fram till att verksamheter hålls samman av möten på olika nivåer i organisationen, 

där koordinering sker. Beslut fattas genom formella beslutsordningar och tydliggör på så sätt hur ansvar 

och befogenheter är fördelade. Vidare spelar den formella organisationen en betydande roll, då den pekar 

ut ansvar och befogenheter samt verksamhetsområden samtidigt som den spelar en liten roll då den inte 

har så stor betydelse för hur det dagliga arbetet utförs. Han menar att det är av större betydelse hur perso-

nalen ser på sina arbetsuppgifter. ”Den formella organisationen förmår därmed inte att reglera denna typ 

av inbyggda motsättningar, där organisationen har stöd i den representativa demokratins principer och 

personalen i sin expertkunskap”. (Lundgren 1999, s. 106) 

Lundgren (1999) beskriver att det är ekonomin som styr personerna på ledningsnivån mer än de styr verk-

samhetens innehåll med ekonomiska medel. På förvaltningsnivå är det ständiga diskussioner om ekonomi 

och budgetarbetet tar mycket tid i anspråk. På nivåerna under upplevs det som att utrymmet är så fast att 

det man lägger tid på är snarare hur kostnaderna utvecklas i förhållande till budget. Och personalen re-

flekterar inte i så stor utsträckning över de ekonomiska ramarna. Han menar att de fasta kostnaderna är så 

stora att de begränsar ekonomistyrningens effekter och gör det svårt att förändra verksamheten. Han me-

nar vidare att för de flesta så inverkar ekonomistyrningen inte mycket på handlingsutrymmet. Ju längre 

upp man kommer i hierarkin desto större betydelse får de ekonomiska frågorna. ”Dess betydelse ligger 

istället på systemnivå genom att olika verksamhetsområden tilldelas resurser som angår både verksam-

hetens omfattning som dess kvalité”. (Lundgren 1999, s.150) Intresset för utfallet handlar främst om bud-

getavvikelse och mindre om vad pengarna använts till, dvs. hur produktivitet och effektivitet sett ut. 

När det gäller målstyrning varierar det mellan verksamheter hur det används. Han betraktar det som en så 

kallad ”top down” metod och ser det inte som förvånande att det är framförallt ledningen som är positiv. 

Målens syfte beskrivs främst vara att skapa en gemensam riktning och värdegrund. Ofta saknas effektmål 

och de används i liten utsträckning till att utvärdera verksamheten. Det är svårt att uttala sig om hur orga-

nisationskulturen påverkar verksamhetens omfattning. Han skriver dock att det är troligt att de domine-

rande värderingarna påverkar hur fördelning av resurser sker och att tjänster som uppfattas som viktiga 

får mer resurser. Och att den rådande kulturen i en organisation har en tydlig påverkan på personalens 

agerande, samt att det inte är möjligt för ledningen att agera på ett sätt som går emot den rådande kul-

turen. Kompetens inom det egna yrkesfältet och om organisationen skapar ett större handlingsutrymme, 

samt innebär att det är svårare för ledningen att styra professionen inom detta område. ”Det förefaller att 

ju högre grad av specialistkunskap som en roll innehåller, desto mer avtar ledningens möjligheter att 

påverka aktörernas agerande”. (Lundgren 1999, s. 189) 

Sammanfattningsvis menar Lundgren att hans resultat visar på att det finns en diskrepans mellan hur styr-

ningen förväntas ske och hur det fungerar i praktiken. Han menar att det inte innebär att den är verknings-

lös, utan att man behöver kombinera olika styrmetoder för att uppnå effekt. (Lundgren 1999) 

 

2.4 Resurser och prioriteringar 

Bergmark et al. (2008) beskriver att kunskaper om personaltillgången inom IFO är mycket begränsad. 

Likaså beskrivningar av grunden för skillnader mellan personalantal i de olika kommunerna eller hur det 
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påverkar arbetets resultat. Det finns ingen enhetlig nationell statistik avseende antal anställda inom IFO 

och inte heller inom forskningen finns uppgifter om personalresursernas omfattning. I sin studie kommer 

de fram till att mängden personal varierar mycket. De menar att socioekonomiska förhållanden, samt 

organisatoriska villkor har betydelse. Medan politisk majoritet inte tycks påverka. Det finns också be-

skrivningar om att tillräckliga personalresurser är en förutsättning för en effektiv verksamhet inom social-

bidragsområdet och att höga kostnader är en effekt av för få anställda. (Edholm 1994 refererad i Berg-

mark et al. 2008) Det finns dock en fallstudie som visar på motsatt resultat. (Byberg 2002 refererad i 

Bergmark et al. 2008)  

Bergmark et al. (2008) menar att det också finns kunskapsluckor inom IFO-verksamheten när det gäller 

omfattningen av vilka resurser som ställs till förfogande och hur de används. Det som finns är samman-

ställningar över kommunernas räkenskaper. Utifrån ett nationellt finanspolitiskt perspektiv är kostnaderna 

för IFO verksamheten inte speciellt stora, men för kommunerna är det en inte obetydlig del av den kom-

munala budgeten. Vid besparingsarbete kan dessa områden drabbas genom att ambitionsnivån sänks och 

resurser minskas. De ser att den uppmärksamhet som riktas mot evidensbasering är ett sätt att öka legiti-

mitet inom IFO och kunna visa på vad insatserna ger för resultat, annars finns risk för ökade nedskärning-

ar. 

Barry et al. (2007) har i sin artikel ”New public management and social work in Sweden and England” 

beskrivit sin studie av mellanchefer inom socialt arbete. De har undersökt deras förståelse och utövande 

av ledarskap. Strategier de använt sig av för att implementera reformer och skäl till eventuella svårigheter 

som de stött på. Berg har tidigare i sin bok ”Kvinna och chef i offentlig förvaltning” beskrivit att fokus på 

budgetfrågor har förändrat karaktären på jobbet från en behovsstyrd verksamhet till mer ekonomistyrd. 

(Berg 2000) Och även i ovanstående studie framkom att hålla sig inom budget är ett av huvudmålen bland 

de engelska cheferna, även om ett av huvudmålen också är att alla ska få den service de är i behov av. 

Svenska chefer beskrev sina mål som att ge god service till klienterna och göra situationen för sina social-

arbetare hanterlig. Men även för dem var budgeten dominerande i deras dagliga arbete och en av de vik-

tigaste frågorna. De kände dock att de hade stöd av sina chefer och upplevde sig inte som isolerade eller 

utsatta då de hade någon att vända sig till. Det hände att de kände sig misslyckade om de inte höll budge-

ten. Detta trots svårigheterna att förutse kostnader inom det sociala arbetet för exempelvis försörjnings-

stöd. (Barry et al. 2007) 

 

2.5 Sammanfattning av kunskapsöversikt 

Sammantaget så är kunskapsbilden av ekonomistyrning inom offentlig förvaltning inte på något sätt hel-

täckande. Det finns få studier som beskriver organisering av individ- och familjeomsorg och än mindre 

med fokus på ekonomistyrning.  Det är framförallt inom andra områden i offentlig förvaltning som stu-

dier gjorts bland annat om konsekvenser av införande av olika NPM-influerade styrmetoder. Och att det 

får till följd att de styrformer som utvecklas inte alltid anpassas efter verksamheten. Beskrivning ges av 

att svenska kommuner är unika i sin konstruktion, vilket innebär att det behövs specifika teorier anpas-

sade efter den svenska välfärdsmodellen. 

Däremot beskrivs de motkrafter till styrning som kan finnas, såsom strävan efter eget handlingsutrymme 

och de inbyggda motsättningar i form av å ena sidan demokratiska principer och å andra sidan persona-

lens expertkunskap som finns inom kommunal förvaltning. En redogörelse görs av att fasta kostnader 

påverkar ekonomistyrningens effekter. Och att det finns nivå skillnader i hur mycket ekonomistyrningen 

påverkar handlingsutrymmet. De trender som skildras när man undersökt ett antal chefers uppfattning av 

sitt arbete är dock att man går från en mer behovsstyrd verksamhet till ekonomistyrd, vilket vi anser be-
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kräftas av de tidningsartiklar vi tagit del av. Men även av den upplevelse vi själva har av att verka som 

chefer inom individ- och familjeomsorg. 

Det finns inte någon enhetlig nationell sammanställning över resursfördelning eller antal anställda inom 

individ- och familjeomsorgens verksamhet. Även här finns kunskapsluckor gällande omfattning av resur-

ser eller hur de används. 

Den mångvetenskaplighet som beskrivs inom området offentlig förvaltning får konsekvenser för vår stu-

die. För att ge olika infallsvinklar på fenomen inom området kombinerar vi olika teorier i vår teoretiska 

ansats för att beskriva det mångfacetterade område som vår studie handlar om. Det handlar således inte 

om att stapla teorier på varandra, utan är ett försök att ge en beskrivning av det komplexa område vi vill ta 

oss an. 
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3 Teoretisk referensram 

I vår studie utgår vi från nyinstitutionalistiska och rationella perspektiv, vilket i sin tur får konsekvenser 

för de teorier som vi anser som relevanta att beakta. Fokus inom nyinstitutionalismen handlar om regler, 

normer värden och interaktionen mellan institutioner och individer (Marsh & Stoker 2002). Enligt vår 

mening kan det innebära att den kommun eller nivå man befinner sig på påverkar hur ekonomistyrning 

fungerar, samt vilka skillnader och likheter vi kan se. Relevanta faktorer för utformande/utförande av 

ekonomistyrning är enligt vår utgångspunkt kopplat till den miljö man befinner sig i och de värderingar 

och normer som råder. Det rationella perspektivet å sin sida fokuserar på egenintresse och rationalitet 

(Marsh & Stoker 2002). Här kommer bland annat de system av regler, i exempelvis strategiska dokument, 

som gäller för ekonomistyrningen i kommunen in och motiv till att införa och följa dessa. Vår utgångs-

punkt är således att människan har en egen inre drivkraft och motiv, men att vi anpassar oss efter situat-

ionen och den interaktion som sker i vår miljö. 

I vårt teoriavsnitt väljer vi att beskriva teoretiska perspektiv som ger förklaringsmodeller för de förutsätt-

ningar som råder inom offentlig sektor. Det handlar om organisationsteoretiska perspektiv, budget- och 

besparingsteori och teorier om strategi och ledarskap. 

Vi väljer att först fokusera på, och beskriva teorier om, offentligt styrda organisationer som till sin natur 

är komplexa och multifunktionella. Detta för att skapa en referensram för den organisatoriska miljö inom 

vilken individ- och familjeomsorgen verkar. Vi nämner även de strömningar som skett avseende new 

public management och de, över tid, förändrade krav på effektivisering genom målstyrning, resultatredo-

visning vilket med största sannolikhet påverkat införande av ekonomistyrning i kommunerna. 

Sedan vill vi beskriva och belysa de ekonomistyrningsmodeller som kommuner vanligtvis väljer att an-

vända för socialtjänstens område. Utifrån besparingsteori och budgetteori ges fördjupad kunskap om vilka 

mekanismer och strategier som finns och vad de kan få för påverkan i organisationen. 

Inom organisationsteori och ledarskapsteori berör vi områden som handlingsutrymme, motstridiga intres-

sen inom offentlig förvaltning och strategier för att möta dessa. 

 

3.1 Organisationer i offentlig sektor 

Individ- och familjeomsorgen är som beskrivits ovan en del i den kommunala förvaltningen och således 

också den offentliga sektorn. Vi väljer att betrakta individ- och familjeomsorg som en organisation i of-

fentlig sektor. Begreppet organisation har blivit den moderna tidens viktigaste institution. Man kan närma 

sig organisation utifrån olika perspektiv. Organisation har blivit en universell systemidé eller identitet. 

Genom att organisation som institution fått en universell spridning, så har man i mångt och mycket haft 

som utgångspunkt att det finns vissa gemensamma drag. Det är dock på en abstrakt nivå som man utgår 

från att organisationer har likheter, som systemidé. Man bortser då från verksamhetsspecifika skillnader 

och förutsättningar. Detta får in sin tur konsekvenser för synen på vad som är möjligt och genomförbart 

inom olika organisationer. (Rövik 2007) 

Vi har i den litteratur vi tagit del av blivit medvetandegjorda om att det är en avsevärd skillnad mellan 

offentligt styrda organisationer och privat styrda organisationer. Christensen et al. (2005) skriver att det 

som utmärker offentliga organisationer är att de har en folkvald ledning. De är också multifunktionella 

och skall ta olika hänsyn, ibland i motstridiga frågor. Med folkvald menar de att de offentliga organisat-

ionerna är ansvariga inför en folkvald ledning. Multifunktionell innebär att de ska ta tillvara en mängd 

motstridiga intressen som handlar om politisk styrning, kontroll, representation och deltagande, medbe-
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stämmande, lyhördhet, öppenhet, offentlighet och insyn, likabehandling, kvalitet på tjänster, profession-

alitet och kostnadseffektivitet. Det handlar således om att balansera olika hänsyn mot varandra. Privat 

styrda organisationer har helt andra förutsättningar och syften, deras primära mål är att göra vinst. De kan 

också betraktas som enidéologiska i den mån att det räcker med en uppslutning kring idén om hur företa-

get ska drivas. De beskriver offentliga organisationer ur ett politiskt perspektiv där de gör 5 grundanta-

ganden: 1.) Organisationer är koalitioner som består av många olika och olikartade individer och intresse-

grupper. 2.) Mellan koalitionsmedlemmarna finns bestående skillnader i värderingar, åsikter, information, 

intressen och tolkningar av verkligheten. 3.) Huvuddelen av alla viktiga beslut handlar om fördelning av 

knappa resurser. 4.) Knappa resurser och bestående skillnader ger konflikter och en central plats i organi-

sationsdynamiken och gör makt till den viktigaste tillgången och slutligen 5.) Mål och beslut växer fram 

genom förhandling, köpslående och tävlande om bra positioner mellan konkurrerande intressen. (Chris-

tensen et al. 2005) 

 

3.2 Handlingsutrymme i offentlig sektor 

Eftersom fokus för vår uppsats är hur ekonomistyrning inom individ- och familjeomsorg fungerar så är vi 

intresserade av vad som påverkar respektive chefs handlingsutrymme, hur de agerar och vilka dilemman 

de står inför. För att skapa en förståelse kring detta så har vi valt att använda oss av Christensen med fle-

ras analysmodell från 2005, då vi anser att den på ett tydligt sätt beskriver relationer mellan individ och 

organisation, och mellan organisationer. 

Deras utgångspunkt är att en persons organisatoriska tillhörighet och sammanhang inom vilken han/hon 

handlar påverkar hans/hennes tankemönster och handlingssätt och därmed också innehållet i den offent-

liga politiken. Detta anser vi har giltighet även för handlingssätt och tankemönster avseende ekonomi-

styrning. Även legitimitetsaspekter kommer in här och beskrivs nedan bland annat i det så kallade ”myt-

perspektivet”. 

De kombinerar både instrumentella och institutionella perspektiv i sin beskrivning av offentlig sektor. Det 

rationella/instrumentella perspektivet ser organisationer som ett redskap/verktyg som kan förändras ge-

nom ingrepp och som kan användas av ledningen. Organisationer ses som objekt. Rationaliteten finns i 

den formella organisationsstrukturen och påverkar handlingsutrymmet för enskilda, men ger också möj-

lighet att nå mål och skapa resultat. Man förutsätter att ledningen har möjlighet till väl planlagd kalkyle-

ring och politisk social kontroll. Det medför att organisationen och dess medlemmar förväntas handla 

målrationellt i utförandet av uppgifterna och att resultatet av handlingarna blir det önskade. Det institut-

ionella perspektivet handlar bland annat om att organisationerna har egna regler normer, värderingar som 

inte så enkelt låter sig förändras genom styrning från ledning. Organisationer ses som subjekt. De påver-

kar och har inflytande över de beslut som sker.  

Dessa två perspektiv, dvs. instrumentellt och institutionellt skiljer sig åt också inom tre avgörande di-

mensioner. Handlingslogiken, dvs. vad påverkar beteendet hos organisationens medlemmar; vad politik 

handlar om; samt vilken syn man har på förändring. När det gäller handlingslogiken inom det instrumen-

tella perspektivet kan det beskrivas som en ”konsekvenslogik” eller en ”mål-medel-rationalitet” och inom 

det institutionella som en ”lämplighetslogik”, dvs. vad passar i denna handlingsmiljö och situation utifrån 

erfarenhet och vad som är acceptabelt. 

När det gäller politik så är målen redan givna i ett instrumentellt perspektiv och fattade av ledning. Politi-

kernas roll blir då att skapa medel för att realisera målen. Utifrån ett institutionellt perspektiv ses målen 

som något som skapas internt och som sker successivt och att politikerna blir en del i detta genom att stå 
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för åsiktsskapande och finnas med i utvecklandet av mål. Förändringsdimensionen utgår inom det instru-

mentella perspektivet utifrån rationalitet, dvs. organisationen förändrar sig genom att det sker en anpass-

ning till mål och styrsignaler. Men även till förändrade yttre krav. Inom det institutionella perspektivet så 

beskrivs förändring inom organisationer ta tid och att de sker successivt genom det antingen är gradvisa 

anpassningar eller att det, efter långa stabila perioder, blir av radikala brott. (Christensen et al. 2005) 

En grundtanke inom det institutionella perspektivet är att vi skapar/konstruerar vår verklighet och när vi 

gör det växer våra institutioner fram. (Eriksson-Zetterkvist et al. 2006) Vi har behov av att skapa mönster 

i vårt sätt att handla. Det bidrar till trygghet, stabilitet och förutsägbarhet, men också flexibilitet. Vi skap-

ar en slags ordning och det hjälper oss att veta hur vi ska agera i olika situationer. 

Christensen et al. (2005) beskriver vidare att de inom det instrumentella perspektivet skiljer mellan en 

”hierarkisk orienterad” variant med rationella beslut och styrning från ledning genom exempelvis kon-

troll, kalkylering och en ”förhandlingsvariant” där det handlar om kompromisser mellan olika aktö-

rer/intressenter som kan ha olika mål. Här inbegrips också formella normer som kan hittas i olika regler 

avtal, scheman etc. Inom det institutionella perspektivet skiljer de mellan ett kulturperspektiv där de foku-

serar på informella och interna värderingar och normer i organisationen, samt ett mytperspektiv där fokus 

är på organisationens omgivningar och de värderingar och normer som finns där. De drar en slutsats att en 

organisationsteori för offentlig sektor behöver ha fokus på formella och informella normer, och därmed 

på organisationsstruktur, organisationskultur och myter.  

Institutionella kulturer som baseras på professionalitet kan leda till en professionell dominans och vissa 

skevheter, men också hög kvalité. Stigberoende kan också ha en påverkan. Det finns en moral gällande 

vad som får ske, beslutas om och göras i en organisation. Gemensamma värderingar, etik och tillit till 

varandra. Ett så kallat kulturperspektiv. Hur ska arbetsuppgifter utföras, syn på ekonomistyrning etc.  

Enligt mytperspektivet så befinner sig organisationer i en ”institutionell omgivning” som de förhåller sig 

till. I denna omgivning finns socialt skapade normer för hur organisationer ska se ut. Detta är något som 

påverkar utformningen av organisationen och de anpassar sig till omgivningens krav och förhållanden, 

även om det inte alltid leder till ökad effektivitet. (Christensen et al. 2005) 

March (2008) å sin sida beskriver en rationalitetsmyt där man följer och försöker följa rationella procedu-

rer, vilket kommer att leda till önskvärda resultat och effektivitet. Han utgår ifrån tre grundantaganden att 

världen är komplext sammansatt, vi kan se mönster i processer, men att resultat kan ha många bakomlig-

gande faktorer och att det finns flera handlingslogiker än rationalitet.  

Christensen et al. (2005) beskriver att i det instrumentella perspektivet så förutsätts att det ska finnas en 

tät koppling mellan visioner, tydliga konkretiserade mål, struktur på organisationen och uppföljning samt 

resultat. Detta är ofta svårt inom offentlig sektor och socialtjänst utifrån att det är så många olika dimens-

ioner som spelar in.  Det kulturella perspektivet betonar mål som ett sätt att motivera och identifiera sig 

med organisationen. De formella målen i verksamhetsplanen har inte så stor betydelse. De informella 

målen har större betydelse och kan ibland också motverka de formella.  

Även ledning och styrning i organisationen kan analyseras utifrån de tre perspektiven. Det instrumentella 

perspektivet betonar styrning som ett sätt att besluta och få igenom kollektiva beslut, där ledning kan 

utövas genom formella ramar för att styra beteende, men också genom kontroll i efterhand. Man vill 

forma den administrativa apparaten för att kunna använda den som ett verktyg för den politiska ledning-

en. Det handlar om formella ramar om olika avtal, planer och styrdokument. Kontroll utövas genom upp-

följning, kontrollfunktioner, avvikelsehantering och mycket mer. Det kulturella perspektivet betonar mer 

ledarskap som samordning, decentralisering, stödjande och motiverande, ökad normativ styrning, samt en 
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kommunikativ ledning. De menar att i en instrumentell-rationell tolkning framstår populära recept som 

mer eller mindre bra utprövade redskap som ledningen kan använda i det kontinuerliga arbetet med att 

göra organisationen mer effektiv.  

I ett ”transformativt perspektiv” är utgångspunkten att samtliga av de tre perspektiv behövs för att besk-

riva den komplexa offentliga sektorn. Här menar man att de processuella aspekterna och de anpassningar, 

det samspel som sker vid förändring/modernisering är viktiga att ta hänsyn till. Exempelvis kan organisat-

ionsdesign på ett medvetet sätt byggas upp för att påverka informella, institutionella normer. Eller att man 

för att kunna reformera och implementera samtidigt påverkar struktur, formella regler och kultur. Även 

myt- och instrumentellt perspektiv kan växelverka genom att man aktivt arbetar för att bygga upp, skapa 

myter på ett instrumentellt genomtänkt sätt vilket innebär att förändringar reformer lättare går att genom-

föra. Myter kan också påverka kulturen i en organisation om det förekommer starka yttre tryck och krav 

som kan påverka normer och värderingar i organisationer. (Christensen et al. 2005) 

 

3.3 Handlingsutrymme i offentlig sektor – önskad, möjlig och tillåten handling 

Handlingsutrymme i offentlig sektor berör olika områden bland annat ekonomistyrning. Norell (1989) 

beskriver en modell för analys av individuellt handlande i en kommunal organisation som utgår från or-

ganisations och maktteorier. Den organisatoriska miljön handlar om arbetet och arbetsplatsen, samt den 

privata miljön som berör hem, familj, vänner, föreningsliv etc. Han skiljer sedan på olika analytiskt ur-

skiljbara förbindelsevägar mellan individ och miljö, vilka benämns som socialisation, access, discipline-

ring och situationens krav. (Norell 1989, s. 67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 1: Relationen mellan individ – omgivning i organisationen (Norell 1989, s. 67) 
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En person som påbörjar anställning har med sig olika motiv och förväntningar som hör ihop med egen-

skaper och erfarenheter. Dit hör personlig och social kompetens, utbildning, social bakgrund etc. Efter-

hand socialiseras personen in i en yrkesroll utifrån förväntningar och krav. Utifrån att personerna är olika 

kommer de roller som skapas inte bli identiska, utan påverkas av individen. Som tjänsteman befinner man 

sig i ett organisatoriskt sammanhang, vilket i sig är en särskild miljö. Denna skiljer sig åt beroende på var 

i organisationen man är placerad. De normer som finns för vad som är lämpligt beteende skiljer sig såle-

des också åt. ”Det är framförallt individer i personens närhet (chefer och arbetskamrater m.fl.) eller 

andra sådana som utgör referensobjekt vilka kan förväntas påverkar personens värderingar, attityder, 

verklighetsuppfattning och motiv”. (Norell 1989, s.68) Man kan uttrycka det som att en person är subjek-

tivt rationell och att dennes motiv påverkas av bakgrund, erfarenhet, organisatorisk miljö och privat miljö 

med dess krav och förväntningar. Det uppstår också lojaliteter och konkurrens i organisationer, där hand-

lingar och dess effekter värderas. Här handlar det om vad han benämner som ”önskad handling”. (Norell 

1989) 

Personens möjlighet att påverka och agera beror på den access den har till beslutsprocessen, aktuella 

ärenden och till nödvändig eller relevant information. Här kommer kontaktnät, plats i organisation, koll 

på dagordning, möjlighet att skaffa sig information och kunna ta kontakt med rätt person vid rätt tillfälle. 

Det kan handla om direkt eller indirekt access. ”Möjlig handling” är i fokus avseende access. Han skriver 

att ”centralt för valet av handlingsväg är individens föreställning om vilken som har makt och inflytande, 

vilken väg det lönar att följa”. (Norell 1989, s.70) Det finns också regler, lagar, förordningar och styrdo-

kument att förhålla sig till, samt praxis och informella regler. Och personen är ofta också medveten om 

hur handlingar och beteenden tas emot, uppskattas etc. Denna hänsyn som individen tar till förväntat 

handlande kallas disciplinering och sker utifrån bedömning av straff och belöning. Det handlar om att 

skapa en slags tilltro legitimitet för den egna personen. ”Kunskapen om vad som andra värderar och and-

ras inställning i konkreta frågor, liksom vilka maktmedel eller politiska resurser av formell eller informell 

karaktär som olika aktörer förfogar över vinner individen efterhand”. (Norell 189, s.70) ”Tillåten hand-

ling” och disciplinering är nära sammankopplat.  

Även önskad, möjlig och tillåten handling är nära sammankopplade med varandra. Ovanstående struk-

turer sätter, enligt Norell, gränser för individens agerande/handlande och påverkas samtidigt av det-

samma. Även situationens krav tillkommer, dvs. de omständigheter som finns när beslut ska fattas. Ex-

empelvis arbetsbelastning, vad som är aktuellt just nu, privata situationen.  

Varje administratör påverkas av den miljö den befinner sig i och således påverkar densamma. Det är i den 

miljön ”som socialisationen äger rum, som access till beslutsprocessen ges och begränsas och som indi-

viden blir medveten om belönings- och bestraffningssystem; där reflekterar individen, formar strategier 

och, med beaktande av påverkan från den privata miljön och situationens krav utför sina handlingar”. 

(Norell 1989, s. 77) Det är stora skillnader i den organisatoriska miljö som chefer befinner sig i och natur-

ligtvis påverkas av. (Norell 1989) 

 

3.4 Offentlig sektor och ekonomistyrning 

Ovanstående beskrivning av förutsättningar för offentliga organisationer och dess multifunktionalitet får 

naturligtvis konsekvenser för ekonomistyrning. Brorström m.fl. (2005)skriver att gränsen mellan ekono-

mistyrning och organisation är mycket vag. Det innebär att när man arbetar med ekonomistyrning så arbe-

tar man också i hög grad med organisationsfrågor. I arbetet med att utveckla ekonomistyrningen handlar 

det likväl om att utveckla organisationen. (Brorström et al. 2005) 
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Avseende ekonomistyrning i offentlig förvaltning är budgetteori liksom besparingsteori centralt. Norell 

(2011) definierar budget- respektive besparingsteori och menar att de olika teorierna kan betraktas som 

något av syskon då de har mycket gemensamt och ibland omfattar den andres innehållsliga fält, samtidigt 

som de härstammar ur olika traditioner. Budgetteorin utvecklades i sina grunder under 1960- och 1970-

talen men har sedan vidareutvecklats och anpassats till rådande omständigheter i samhället. Fokus i bud-

getteorin ligger på de särskilda logiker och mekanismer som är förknippade med processen att få fram en 

budget. Besparingsteorin har en annan infallsvinkel, offentliga organ som av någon orsak hamnat i eko-

nomiska besvärligheter och fokuserar på frågor om vilka mekanismer som verkar utifrån den aktuella 

situationen. Medan budgetteorin just fokuserar på den specifika processens logik och de universella dra-

gen i denna så har besparingslitteraturen ofta en bredare samhällsanalytisk ansats. Han nämner även en 

tredje diskurs i sammanhanget som man kan anse har släktskap med de båda andra, nämligen den som 

behandlar reformeringen av den offentliga sektorn, organisationsförändringar och införandet av nya styr-

former. Det är aktuellt att ha med detta perspektiv utifrån att t.ex. ett byte av styrsystem/budgetmodell 

innebär en reformering, i mindre eller större grad. Den kan vara kopplad till andra förändringar av styrsy-

stem och förstås i ljuset av en mera omfattande reform.  

En offentlig budget berör alltid på något sätt de politiska frågorna. Vad bör den offentliga sektorn ägna 

sig åt och vilka av alla komplicerade problem som finns i samhället skall det offentliga försöka lösa? Hur 

bör man prioritera bland de verksamheter man valt, eller blivit ålagd att ägna sig åt? Den absolut största 

delen av en budget rullar dock på i stort sett i samma proportioner år efter år. 

I en välfärdsstat som Sverige är majoriteten av folket för en välrustad offentlig sektor, man anser att den 

bidrar till välfärd, trygghet, hälsa, utveckling, rättssäkerhet med mera. Dilemmat är att välfärden kostar 

och måste betalas. Detta sker främst genom beskattning och här föreligger olika inställningar inom politi-

ken t.ex. för hur höga skatter vi ska ha, vad man anser är rimligt. Några aktuella frågeställningar här är på 

vilket sätt som budgeten skall utformas för att bidra till att verksamheten skall bedrivas effektivt? Vad 

skulle ett rimligt rationaliseringskrav kunna vara? En följd av att den offentliga sektorns verksamheter 

finansieras med skatter och på det sättet inte styrs av marknaden är att de politiska frågorna ställs på sin 

spets och skiljelinjer mellan ideologier och partier tydliggörs. Här blir budgetbeslutet avgörande, i både 

stat och kommun, och manifesteras i ett särskilt budgetdokument.  

Budgetbeslutet förväntas ha en styrande funktion på förvaltningen och kan i det avseendet vara uppbyggt 

på olika sätt. Det är genom budgetbeslutet som anslag görs tillgängliga för olika verksamheter under ett 

eller flera år framåt. Dessa kan ha olika karaktär, t.ex. vara mer eller mindre detaljerade. När man talar 

om olika budgettekniker så är just denna dimension viktig, liksom hur man utformar processen. Aktuella 

frågor gäller lämpligaste budgetmodell eller budgetteknik med hänsyn till situationen. Det ligger i sakens 

natur att det finns många olika intressenter som önskar påverka budgetbeslutet. (Norell 2011) 

Vi kommer snart att titta närmare på Wildavskys (1975) budgetrollteori, men först redogörs här nedan för 

de ekonomistyrningsmodeller och styrmodeller. Några väljer vi att bara nämna översiktligt och ett par går 

vi mer noggrant igenom eftersom det är de vi uppfattar är mest aktuella och använda i kommu-

ner/förvaltningar idag.  

 

3.5 Ekonomistyrningsmodeller i offentlig sektor 

I en kommun finns det ofta flera olika ekonomistyrningsmodeller. Det handlar främst om vilken typ av 

verksamhet som bedrivs och vad man anser blir bästa formen för att säkerställa en rimlig och rättvis re-

sursfördelning. Exempelvis kan skolverksamheten och hemtjänsten i kommunen jämföras, där likartad 
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verksamhet bedrivs geografiskt utspritt i kommunen och där indikatorer finns som grundar sig på ett de-

mografiskt underlag. Här torde det lämpa sig med behovsbudgetering. Socialtjänsten däremot är funkt-

ionsindelad för att förhindra att onödiga resurser går åt genom att alla ska kunna allt, och för att minimera 

den administration som skulle följa av att sitta utlokaliserade i olika delar av kommunen. Här finns inte 

samma tydliga koppling till demografin utan behoven kanske tydligare kan kopplas till rådande konjunk-

tur. I funktionsindelade verksamheter tillämpas vanligtvis rambudgetering. 

Norell (2009) tar, i sitt kompendium, ”Ekonomistyrning” upp vanligt förekommande ekonomistyrnings-

modeller. Vi har valt att beskriva rambudgetering och behovsbudgetering, men även balanserat styrkort 

beskrivs lite närmare då vi då vi bedömer dessa som relevanta för vår studie. 

 

3.5.1 Rambudgetering  

Modellen introducerades under tidigt 1980-tal i svenska kommuner och blev ett verkningsmedel under 

1990-talskrisen. Rambudgetering innebär att man går från riktade resursanslag till decentralisering där 

övergripande mål definieras för verksamheten. Detta medför en hög anslagsbindningsnivå, dvs. ledning-

ens möjlighet till insyn i detaljer försämras medvetet och styrningen blir på så sätt grövre. Det är utifrån 

detta viktigt att tydliggöra olika ansvar för olika nivåer i organisationen och kravet på uppföljning och 

redovisning tydliggörs för varje särskild nivå. (Norell 2009) 

Brorström et al. (2005) redogör för att rambudgetering är en vanlig resursorienterad modell, som syftar 

till att förenkla arbetet för kommunledningen genom att de ekonomiska förutsättningarna kommer i fokus, 

inte behoven. Signifikant för rambudgetering är att man tilldelar rullande anslag, dvs. över- och under-

skott förs över till nästa år om verksamhetskrav nåtts och förutsättningar ej förändrats. Med detta styrsy-

stem kommer också att budgeten är flerårig. Internbudgeten kommer i större fokus här då anslagen inte är 

detaljstyrda och där det också finns starka incitament att tänka långsiktigt utifrån möjligheten att kunna ta 

med sig överskott för framtida investeringar. Och man kan t.ex. välja att på lokal nivå, enheter eller verk-

samheter, använda sig av andra styrsystem som processtyrning.  

De beskriver att de fördelar förvaltningsledning kan se med decentralisering är att ansvar och befogenhet-

er förs ut i organisationen, med hänvisning till att det är där kompetensen finns. På verksamhetsnivå reso-

nerar författarna kring att det delegerade ansvaret skapar förutsättningar för noga övervägda prioritering-

ar, större förståelse för uppdraget och ökad produktivitet. Ökat krav på rapportering uppstår, som förvän-

tas spegla både verksamhetens resultat och brukarnas upplevda nöjdhet (Brorström et al. 2005). Montin 

(2007) uttrycker utmaningen i detta då målen ofta i realiteten är oklara och till och med motstridiga.  

Brorström et al (2005) beskriver att en av svagheterna med rambudgetering kan vara att förändringarna 

mellan åren blir små. Den ram som fastställs för en verksamhet i början av budgetprocessen överens-

stämmer i stora drag med budgeten för pågående verksamhetsår. Detta har även Norell (2011) berört och 

kommenterat att endast liten av budgeten är rörlig, det vill säga förhandlingsbar. Å andra sidan så innebär 

en övergång till rullande anslag och en budget som är flerårig möjlighet för förvaltningsledning att driva 

frågor över tid likväl som goda planeringsmöjligheter för de enskilda verksamheterna. Intresset för att se 

över intäktsmöjligheter ökar. Det är en utmaning för verksamhetsansvariga som får ta ökat ansvar för 

interna resursprioriteringar. Men även för politiker som ska lita på att rätt bedömningar görs. 

Montin (2007) säger att det konkreta ansvaret för vardagspolitiken har flyttats från politiker till anställda. 

Det finns en risk i att varje enskild verksamhet ska bedriva ett eget besparingsarbete. För att förhindra att 

varje enhet bara ser till sin budget kan förvaltningsledningen skapa olika incitament för samarbete, sam-



17 
 

verkan och gemensamt resursutnyttjande. 

 

3.5.2 Behovsbudgetering  

Modellen introducerades under tidigt 1990-tal. Behovsbudgetering kännetecknas av att man bryter pro-

duktionskostnadstänkandet och istället analyserar resursbehovet kopplat till olika befolkningsgrupper. 

Detta styrsystem lämpar sig bäst i s.k. icke-sektorbaserad organisation. Behovsbudgeteringen görs i två 

steg. Första steget är fördelning av resurser mellan t.ex. kommundelar efter givna behovskriterier. Sedan 

får kommundelen fria händer. Styrsystemet kräver objektiva kriterier, transparens (tydlig koppling mellan 

indikator och avsett behov), enkelhet (inte för många indikatorer) och att spelreglerna accepteras av alla 

berörda. (Norell 2011) Brorström et al (2005) beskriver att metoden som används vid behovsbudgetering 

bygger på en strävan att objektivera resursfördelningen. Meningen är att resurser ska fördelas utifrån po-

pulationens faktiska behov och inte lämna utrymme för förhandling. 

Norell (2011) menar att det är politikernas roll att bestämma indikatorer och deras vikt. Och det är den 

centrala administrationens roll att ta fram omfattande statistik, att ge underlag för nya kriterier och att stå 

för resultatuppföljning. Fungerar detta så kan man skapa konkurrens på lika villkor. Risk finns för att 

antalet indikatorer växer. En förvaltningsledning bör vara uppmärksam på tecken som tyder på att verk-

samhetsansvariga försöker påverka kriterier för fastslagna indikatorer. En svårighet i behovsbudgetering 

är att fastställa objektiva indikatorer som också ger en fingervisning om vilka resurser som krävs. 

 

3.5.3 Balanserade styrkort 

Det balanserade styrkortet introducerades i svenska kommuner vid mitten på 1990-talet och fick stor ge-

nomslagskraft. Syftet med modellen är att binda samman verksamhet och ekonomi på ett bättre sätt i ett 

komplext och mångdimensionellt sammanhang. När man arbetar med balanserade styrkort så tänker man 

sig att det är ett strategiskt ledningsinstrument där en vision och en strategi är viktiga delar. Modellen ses 

som ett alternativ till budget (liksom rullande prognoser, benchmarking, resultatstyrning). I modellen går 

man stegvis från att översätta vision och strategi till något användbart i organisationen, sedan kommuni-

ceras dessa ut. Därefter görs en affärsplanering vilket förmodas vara en verksamhetsplan i offentlig för-

valtning. Det sista steget är att samla in feedback (verksamhetsuppföljning) för ett strategiskt lärande. 

Modellen betonar tidsperspektivet: dåtid (ekonomi), nutid (process, kund, human), och framtid (utveckl-

ing och lärande). (Norell 2011) 

 

3.6 Andra styrmodeller i offentlig sektor 

Utgångspunkten för vår definition av ekonomistyrning är att ekonomistyrning är ledning inriktat på att 

realisera ekonomiska mål. En förutsättning för definitionen är att styrningen utövas genom att reglera 

organisationens beteende. Detta är avgörande för de resultat som uppnås. En beskrivning av styrmetoder 

som vi bedömer har för avsikt att påverka realiseringen av ekonomiska mål är därför av vikt. 

Processtyrning är ett samlat begrepp där man inom offentlig sektor fokuserar på klientens/brukarens väg 

genom organisationen, och vilket flöde som krävs för att resursomvandling ska kunna ske i uppdraget att 

skapa mervärde för klient. Berlin och Kastberg (2011) refererar i sin bok till Rentzhog (1998) som menar 

att det är viktigt att bedöma processers kvaliteter utifrån hur effektiva de är vad avser resursanvändning 

och hur ändamålsenliga de är i förhållande till de mål som formulerats. Kända processtyrningsmodeller är 

t.ex. TQM (Total quality management) och ”Lean”. Ett känt begrepp (inom Lean) för att sträva efter in-
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ternt lärande i organisationen är ”PDCA” (Plan, Do, Check, Act). Marr och Creelman (2011) beskriver att 

essensen av ”Lean” är att man genom ett systematiskt angreppssätt identifierar ”waste” (skräp/överflöd) 

från processer. 

Norell (2011) förespråkar att följande punkter får vara vägledande i budgetarbetet, viktiga delkomponen-

ter i ekonomistyrning: 

 

- Att fånga en komplex omvärld: omvärldsanalys 

- Att formulera visioner och mål 

- Att finna relevanta mått och koppla verksamhet och ekonomi 

- Att följa upp och rapportera 

- Att lära av andra: benchmarking 

- Att utveckla beslutsprocesser 

- Att hantera flera dimensioner 

 

Viktiga faktorer: 

- Situationsanpassning 

- Organisationsanpassning (kultur, nivå med mera) 

- Koncentration/fokus (ekonomistyrning kostar) 

- Ekonomin medlet för andra mål: politiken 

- Att bygga in lärande i processerna 

 

3.7 Offentlig sektor – resursfördelning 

Det är i den årliga resursfördelningen som ramar ska fördelas. Men i vilken mån lyckas man med intent-

ionen att göra en rimlig och rättvis fördelning? 

 

3.7.1 Inkrementalism 

Wildavsky (1975) skriver att inom offentlig verksamhet, som är att betrakta som komplex, måste en stor 

mängd frågor hanteras samtidigt och många av dem är tekniskt svåra. Då kan man inte förvänta sig att 

man kan uppnå perfekt rationalitet, utan istället handlar det om en begränsad rationalitet. Tidsbrist är van-

ligt och det blir lätt att känna ett behov av att förenkla. En följd av det kan vara att man använder samma 

problemlösande strategier på komplexa frågor, som man annars använder till enklare frågor. Ett exempel 

på det kan vara när man vid besparingskrav väljer att låta alla förvaltningar få besparingskrav utifrån en 

procentuell beräkning av respektive budget istället för att gå in och genomlysa verksamheten, behoven 

och effekterna. Man kommer undan med att framhålla värdet av rättvisa. Han kallar detta inkrementalist-

isk beslutsteori, små justeringar istället för större omfördelningar som kommer av bristande information 
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och tidsbrist. Det finns en slags bas i en budget som inte berörs i den årliga processen vilket kan uppfattas 

som att det blir en stabilitet i budgetsystemet, föregående års anslagsfördelning är den viktigaste predik-

torn för årets fördelning. Detta fenomen benämns som anslagsinkrementalism eller marginalism. (Wil-

davsky 1975) 

Norell (2011) refererar till att Wildavsky (1975) utvecklade sin budgetteori genom att benämna två fak-

torer som avgörande för hur budgetprocessen utformas, nämligen tillgången på resurser och graden av 

säkerhet om framtiden. Båda dessa ska ses som relativa begrepp (rik/fattig, säker/osäker). Så småningom 

har teorin utvecklats till att även innefatta verksamhetens omfattning och kulturens betydelse.  

 

3.7.2 Väktare/förkämpe – budgetrollteori 

Brorström et al. (2005) refererar till Wildavsky (1975) som utgår från att budgeteringens komplexitet 

leder till ett rollspel där medverkande aktörer förenklar sina ställningstaganden. De beskriver två domine-

rande roller: dels ”väktare”, som har till uppgift att se till att det inte går åt för mycket pengar och dels 

”förkämpar”, som värnar om verksamheten och därmed strävar efter att expandera den. De förtydligar att 

det är fullt möjligt att vara väktare i ett ögonblick och förkämpe i ett annat. Likaså att budgetprocessen är 

ett spel som upprepas varje år. Det innebär att alla parter har ett intresse i att, trots den aktuella roll man 

har, fortfarande vara trovärdig i sina bedömningar. Typiska väktarstrategier är att sprida krismedvetande 

och att ändra budgetsystemet. Typiska förkämparstrategier är att utbilda väktarna (jämför principalagent-

relationen och problemet med kunskapsundertag). Fokus läggs på den enda rätta lösningen. En annan 

strategi är att visa hur bra verksamheten kan fungera om den har rätt anpassade resurser, används särskilt 

flitigt i besparingstider. Här hänvisar man till sambandet mellan anslag och verksamhet, och till lagar och 

normer. Slutligen tydliggörs att båda rollerna behövs men att det behöver råda balans mellan dem. Det 

borgar för att det blir en avvägning mellan verksamhets- och ekonomiperspektiv. (Brorström et al. 2005) 

Norell (2011) gör en reflektion och ställer sig frågan om relevanta delar av den traditionella budgetteorin 

idag är tillämplig, efter åratal av besparingspress? Står väktare fortfarande mot förkämpar? Eller, skriver 

Norell, är detta snarast en kamp inne i huvudet på nyckelaktörer?  

 

3.7.3 Principal/agent 

En annan infallsvinkel som anknyter till Wildavskys budgetsrollteori är principalagentteorin som fokuse-

rar på styrningsproblemet mellan en principal och en agent oavsett vilka aktörerna är. Busch och Vanebo 

(2005) ger exempel, en principal kan vara en nämnd eller en chef. Och en agent kan vara en chef eller 

medarbetare/arbetsgrupp. Det centrala är att principalen är beroende av agentens handlingar för att uppnå 

sina mål. De refererar till Jensen och Meckling (1976) som säger att det också krävs att visst beslutsan-

svar delegeras, vilket komplicerar det hela. Följande punkter skriver de är huvudorsakerna till problema-

tiken: A. Olika mål, B. Asymmetrisk information och C. Olika motstånd till risker mellan principal och 

agent.  

Följande exempel illustrerar: 

A. Olika mål: Principalerna kanske fokuserar på de ekonomiska målen, agenterna på kvaliteten, eller på 

sina egna arbetsförutsättningar. Ett centralt antagande i principalagentteorin är att alla aktörer är nytto-

maximerade. Vi kan således förvänta oss att en individ eller organisatorisk enhet i alla situationer kom-

mer att försöka skapa ett så gott utfall för egen del som möjligt. Antagandet om nyttomaximering sätter 

fingret på en inbyggd motsättning mellan agenten och principalen, som kan benämnas som en ”pareto-
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optimal” situation. En sådan situation kännetecknas av att den ena parten inte kan förbättra sin situation 

utan att den andra parten försämrar sin. (Berlin & Kastberg 2011) 

B. Asymmetrisk information: Inom organisationen har olika befattningshavare olika kontaktyta utifrån 

sina respektive uppdrag – det gör att det blir svårt för ledningen att avgöra om medarbetarna har rätt bete-

ende i förhållande till verksamhetens mål. Två begrepp anges ”hidden action”, dvs. att ledaren inte har 

möjlighet att kontrollera beteenden. Och ”hidden information”  som betyder att ledaren inte har insikt i 

medarbetarens kunskaper. Båda begreppen beskriver det kunskapsundertag som principaler har i förhål-

lande till agenter, och som möjliggör ett s.k. opportunistiskt beteende. Men det är också denna informat-

ionsasymmetri som är själva anledningen till att principalen vill ge ett uppdrag åt agenten. (Busch & Va-

nebo 2005) 

C. Olika motstånd till risker: Det finns fara för att agenter är villiga att ta högre risker än principalerna 

önskar. Till exempel genom att inte följa rutiner, kanske genom att göra mer/mindre för klienten är vad 

principalen tänkt sig (Berlin & Kastberg 2011). Busch och Vanebo (2005) beskriver att de åtgärder som 

brukar vidtas för att hantera principalagentproblematiken medför styrningskostnader som är kopplade till 

kontroll och styrningsrutiner för att säkra att beteendet stämmer överens med principalernas intressen. 

 

3.8 Legitimitet i offentlig sektor – stigberoende och isomorfism 

I litteraturen om organisationsteori för offentlig sektor beskrivs begrepp som legitimitet, stigberoende och 

isomorfism. Vår uppfattning är att det har betydelse för hur ekonomistyrning tillämpas i offentliga organi-

sationer. Det är ju så, vilket vi beskrivit ovan, att offentliga organisationer befinner sig i en komplex, 

fragmenterad tillvaro vilket gör att många situationer skapar osäkerhet. Hur denna osäkerhet hanteras kan 

beskrivas utifrån många olika teorier och perspektiv.  

Stigberoende kan man på ett enkelt sätt beskriva som att man gör som man alltid gjort, dvs. lutar sig mot 

den erfarenhet, den kunskap man har när man hanterar olika frågor. (Christensen et al. 2005) Stigbero-

ende kan ha en tendens att uppstå i mer homogena organisationer och kan visa sig genom ointresse till att 

ta till sig ny kunskap. (Eriksson-Zetterkvist et al. 2006) Att luta sig mot erfarenhet är ju en relativt själv-

klar strategi, men kan innebära både fördelar och nackdelar. Det kan vara så att mål som har etablerats 

från början i en offentlig organisations kan ha stor betydelse för hur organisationen utvecklas senare och 

de är inte lätta att förändra även om kontexten förändras. En förändring kan innebära osäkerhet, resurser 

kan ha satsats på det som byggts upp under åren och det finns risker med att utveckla och förändra. Det 

finns en trygghet och stabilitet i organisationen när det gäller normer och värderingar som blir förutsäg-

bar. Det blir då lättare för individerna att avgöra vad som är ett lämpligt beteende och vilka kulturella 

ramar man har att förhålla sig till. Institutionella handlingsregler fungerar effektivt. Nackdelar som kan 

uppstå är dock att de institutionella dragen kan innebära att organisationen får en bristande flexibilitet, 

vilket kan leda till avstånd mellan externa problem och den inre kulturen. Det blir en tröghet i organisat-

ionen. Gamla beteenden skapar trygghet och igenkännande, men kan bli en källa till konflikt vid omfat-

tande förändringsarbete i etablerade organisationer. (Christensen et al. 2005)  

Isomorfism betyder att ha samma form och likheten mellan organisationer beror på spridning av institut-

ioner så kallad institutionell isomorfism. Detta påverkas av en ökad interaktion mellan organisationer, 

ökat samarbete och gemenskap, samt informationsutveckling. Det finns olika mekanismer för institution-

ell isomorfism. Dimaggio och Powell (1983) har identifierat tre typer. Tvungen isomorfism, mimetisk 

isomorfism och normativ ismorfism. Den tvungna isomorfism kommer framförallt som krav utifrån ex-

empelvis genom regler, lagar och föreskrifter, men även informella krav som kulturella förväntningar 



21 
 

politiska influenser och legitimitetskrav.  Den mimetiska isomorfismen kan vara ett sätt att hantera osä-

kerhet, där det sker en imitering av/från andra organisationer som är framgångsrika och har legitimitet. 

Osäkerhet har en kraftfull påverkan som uppmuntrar imitation. Normativ isomorfism handlar om värde-

ringar, normer som ofta kommer från professionen. De sprider sätt att arbeta, värderingar, normer genom 

professionella organisationer, karriär, socialisering. De blir starka formgivare utifrån sin expertroll och 

genom sina nätverk likriktar de liknande verksamheter inom organisationsfältet. (Dimaggio & Powell 

1983)  

Trots den isomorfism som sker i organisationen och adoptering av idéer är det inte säkert att implemente-

ringen, dvs. att gå från idé till handling och att den får styrande effekt är en enkel, smidig process. Det 

finns tre förväntningar på utfall så kallad snabb tillkoppling, frånstötning och särkoppling. De första två 

begreppen talar för sig själv. Det sistnämnda beskrivs vara ett sätt att hantera ett dilemma. Genom att 

hålla de nya koncepten frikopplade så får den begränsad styrande effekt, men man kan använda dem uti-

från ett marknadsföringsperspektiv, dvs. visa upp en fasad utåt för att uppnå legitimitet. Att visa utåt och 

inför organisationen att det finns kompetens och utvecklingsförmåga. Nya idéer och recept på hur organi-

sationer bör se ut märks ofta i ett gemensamt språkbruk, som. nya begrepp, modeord och argumentation. 

Språkbruket beskrivs som en virusteori eller språksmitta, språket påverkar organisationen. En motsats till 

detta är översättningsteori där utgångspunkten är vad organisationen gör med nya idéer, recept. Hur det 

anpassas, omformuleras, dvs. översätts till lokala förutsättningar och kontext. Det kan ske genom delvis 

imitering, kombinering eller omsmältning. (Christensen et al. 2005)  

 

3.9 Ledarskap 

Ledarskap och hur det utövas är ytterligare en dimension avseende hur ekonomistyrning fungerar i kom-

munerna. Ledarskap i offentlig sektor präglas av olika tryck från omgivningen. I uppdraget ligger ett an-

svar för ekonomi, verksamhet och personal. Det är många hänsyn som ska tas och vår uppfattning är att 

intressen emellanåt krockar, dilemman uppstår. Vi väljer här att titta närmare på förutsättningar för ledar-

skap i offentlig sektor, vad man kan finna runt ledarens roll i förhållande till ekonomistyrning, vilket 

handlingsutrymme som finns och vilka strategier som används. Men först en översiktlig beskrivning av 

ledarskap. 

Teorier kring ledarskap är ett modernt fenomen. Mycket av det som idag presenteras som ledarskapsteo-

rier är strakt präglade av en amerikansk syn på samhället och har orientering mot psykologi och före-

tagsekonomi. Avgränsningen av fältet är vanskligt att göra då den är omfattande och innefattar såväl po-

pulärlitteratur som vetenskaplig teori.  

I den stora mängd teorier som kan klassificeras som ledarskapsteorier finner man teorier om; 

 

- stabila och inlärda egenskaper hos individer som blir utpekade som ledare 

- effektiva beteenden för ledare 

- organisationsstruktur och procedurer för rationell styrning 

- ledarens möjligheter att påverka subjektiva uppfattningar och skapa uppslutning 

- organisationsstrategi, hur ledaren kan anpassa organisationen till omvärlden och ge den ett var-

aktigt försprång 
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- teorier om hur man löser upp organisationer, omdefinieras till processer och kopplas till andra i 

form av nätverk. (Strand 2001) 

Ordet ledare används både om personer som utövar ledarskap och om aktiviteterna de utövar i egenskap 

av att vara en ledare. Ofta definieras ledarskap som en en intentionell process. Denna utövas av en person 

och syftar till att styra aktiviteter och relationer i en organisation. (Busch et al. 2007)  

 

3.9.1 Ledarskap i offentlig sektor 

När det gäller ledarskap är det dock viktigt att se sammanhanget, kontexten, i vilket ledarskapet utövas. 

Att ta hänsyn till att ledarskapet verkar på olika sätt om det utövas i privat eller offentlig sektor.  

Det finns också beskrivet i ledarskapsteori ledarens ansvar för att vissa funktioner tas tillvara. Dessa kan 

kategoriseras utifrån inre förhållanden och yttre förhållanden, samt handlar om att skapa förändring och 

bidra till stabilitet. Fyra områden identifieras vilka benämns av Lotsberg (2005) som integration, 

administration, entreprenörskap och produktion. Integration beskrivs som att skapa uppslutning bland 

medarbetarna om gemensamma mål. Entreprenörskap om att anpassa organisationen till förändringar i 

omgivningen och till nya möjligheter. Adminstration har fokus på kontroll och om att skapa rutiner och 

regler för att skapa stabilitet. Produktion är inriktade på de mål som organisationen ska arbeta med och 

teknologin. (Lotsberg 2005) 

Strand (2001) menar att offentliga organisationer kännetecknas av tre förhållanden. En normativ kontext 

som beskrivs som att ledarskap inom det offentliga måste förhålla sig till krav på styrning från demokra-

tiska organ, beslut som är förankrade i lagstiftning, och tjänstemän bör kunna uppvisa en bestämd etisk 

standard. Det finns olika dilemman när det gäller offentlig styrning. Styrning kontra självständighet, kon-

troll kontra hjälp, handlingskraft kontra hänsyn till alla berörda, lika rättigheter kontra hjälp efter behov, 

prioritera goda värderingar kontra sparsamt användande av offentliga medel, full sysselsättning kontra att 

behålla låg inflation och balanserade offentlig budget, lika tjänster över hela landet kontra lokalt själv-

styre, använda alla budgeterade medel kontra effektivt bruk av medel. 

 

3.9.2 Ledarskap-ekonomistyrning  

Avseende ekonomistyrning och ledarskap så fokuseras bland annat i Busch et al (2007) på förändringar i 

förhållande till omgivningens krav och att detta kräver ledning. Vi anser att detta är tillämpbart på det 

besparingsarbete som ofta pågår i kommunerna och som är nära sammankopplat med hur väl ekonomi-

styrning fungerar.  

Alla typer av aktivitetsförändringar för att anpassa till omgivningens förändringar kräver ledning. Till 

skillnad från de löpande beslut som tas i vardagen i hela organisationen utifrån gällande uppdrag på olika 

nivåer så kräver ett förändringsarbete att ledningen tar beslut om VAD som ska förändras. Flexibilitet och 

förändringsförmåga i ledningssystemet hänger ihop med förändringsförmågan knuten till ledningsfunkt-

ionen – hur stor grad ledningen har förmåga att justera eget ledarbeteende i förhållande till interna och 

externa krav, och förändringsförmågan knuten till ändringar i andra delsystem. 

Om man ska kunna vidta nödvändiga förändringar till omgivningens förutsättningar så krävs det att de 

som har mandat att vidta nödvändiga åtgärder uppfattar behovet. Likaså måste man kunna värdera om-

ständigheterna för att kunna ta beslut om vad som bör ändras. (Busch et al. 2007) Samma författare refe-

rerar till Lai och Grønhaug (1994) som definierar två förhållanden som är avgörande för ledningens för-
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måga att uppfatta behov av förändringar – att signalerna om förutsättningar/behov är tillräckligt starka i 

kombination med att kommunikationskanalerna inte är blockerade samt att förmågan finns att tolka signa-

lerna. 

Busch et al. (2007) skriver specifikt om ekonomistyrning i det offentliga kopplat till ledarskap. För det 

första bör realistiska ekonomiska mål utvecklas som utgångspunkt för ekonomistyrning. Sedan bör led-

ningen få tillräckligt med mandat för att kunna utöva densamma. All ledning med ekonomiansvar bör ha 

fullmakt till att ta beslut om resursdisponering. Sedan är det viktigt med nödvändiga resurser till att bygga 

upp välfungerande ekonomisystem och nödvändig ekonomisk kompetens.  

Det är också av vikt att det utvecklas en kultur som skapar ansvarskänsla för användandet av resurser. Det 

handlar om etiska dimensioner, där samhällsuppdraget är centralt – vilket innebär att vi använder våra 

gemensamma resurser och bör vara varsamma med våra skattemedel. Det kan handla om god budgetdi-

sciplin. Att goda ekonomiska styrsystem som byggs upp är anpassade efter den ekonomistyrning som ska 

utövas. Det bör finnas system som kan fångar upp resultaten för de mål som är satta, god systematik i 

planering för att man ska kunna följa resursinsatsen och realisera verksamhetens mål på bästa sätt. (Busch 

et al. 2007) 

3.9.3 Ledarskap handlingsutrymme och strategier 

Lotsberg (2005) menar att forskningen avseende ledaregenskaper inte kommit fram till någon universell 

lösning till ett gott ledarskap. Det finns dock vissa förhållanden som återkommer hos ledare som uppfatt-

tas som framgångsrika. Lotsberg hänvisar till Stogdill (1974) och Strand (1992b) som menar att dessa 

ledare är socialt intresserade, utvecklande, lärovilliga, informerade, motiverade och visar vilja till makt. 

När det gäller inriktningen på ledarnas beteende så har den utsatts för kritik då det hävdas att det är me-

ningslöst att fokusera uteslutande på ledarnas beteende utan att sätta det i sitt sammanhang och organisat-

ionens kontext. 

Strand (2001) beskriver att det finns två ståndpunkter avseende ledaregenskaper. Den första är att det 

finns förhållandevis universella ledaregenskaper och färdigheter – och det motsatta, det är inte möjligt att 

finna ett samband mellan personliga egenskaper och organisationsframgång.  

Utgår vi från ledarstilsteorier så är fokus satt på ledarens beteende istället för personliga egenskaper 

(Strand 2001). Huvudfokus i dessa teorier är förhållandet mellan ledare och underordnade. Dimensioner 

som beskrivs är människoorientering eller uppgiftorientering. Utifrån detta utvecklades teorin om 

situationsbetingat ledarskap och att man anpassar ledarstilen efter vad situationen kräver. Hänsyn tas 

bland annat till medarbetarna, situationen – organisationskultur, struktur, uppgiften och ledarens 

egenskaper och bakgrund. (Lotsberg 2005) Lotsberg (2005) hänvisar till Pfeffers (1977) angående 

ledarskapets förutsättningar. Han beskriver ett alternativ till det som han uppfattar som instrumentella 

föreställningar på ledarskap. Han säger att det finns ett svagt samband mellan ledarskapet i organisationen 

och organisationens resultat. Han fokuserar bl.a. på att ledarnas handlingsutrymme i organisationen är 

begränsat då det påverkas av att ledaren är inbyggd i ett socialt system som skapar begränsningar för 

ledarbeteende. Det kan handla om starka krav och förväntningar från andra aktörer i organisationen, 

organisationsmässiga regler och procedurer. Ledaren disponerar i liten utsträckning eller sanktioner på 

egen hand. Även omgivningen påverkar. Offentlig politik och ekonomiska konjunkturer är förhållanden 

som organisationen och ledaren i liten grad kan påverka. 

Ledning och styrning kan beskrivas och analyseras med utgångspunkt från Christensens et al. (2005) ana-

lysmodell för offentlig sektor. Inom ett instrumentellt perspektiv fokuserar på styrning som ett sätt att 

genomföra kollektiva beslut. Man agerar inom formella ramar som påverkar tankar och handlingar. Detta 
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kan ske både i förhand genom att reglera beteenden genom formella ramar eller i efterhand genom for-

mellt organiserade kontrollmekanismer. Här handlar det mer om styrning än ledning. Avseende det kultu-

rella perspektivet är utgångspunkten snarare mer ledning än styrning. Här handlar det mer om att skapa 

visioner, försvara och förmedla värderingar och normer och på så sätt integrera medarbetare i organisat-

ionen. Mytperspektivet å sin sida utgår ifrån att en del av ledningen är att man accepterar de myter och 

moden som kommer från omgivningarna.  

Busch et al. (2007) kopplar handlingskapaciteten till tre förhållanden som är av kritisk betydelse: snabb 

respons, handlingsutrymme och auktoritet. De beskriver att en snabb respons kan vara avgörande, men att 

det är lika viktigt med ”timing” eftersom snabbt också kan bli för snabbt, och istället ogenomtänkt. Vad 

gäller handlingsutrymmet skriver författarna att en toppstyrd organisation blir ineffektiv i detta samman-

hang. Samtidigt som decentralisering kräver att alla strävar åt samma håll. 

 

3.10 Sammanfattning teori 

I den teori vi redovisat så fäster vi särskild vikt vid Christensen et al. (2005) och deras beskrivning av 

organisationer i offentlig sektor. Deras teori kombinerar instrumentella och institutionella perspektiv. När 

det gäller ekonomistyrning i de kommuner vi undersöker så tar vi del av och redovisar både de strategiska 

dokument och de övergripande beskrivningarna av styrningen i kommunen som ofta präglas av en in-

strumentell-rationell hållning och deras egna beskrivningar i våra intervjuer som vi tror kan fånga mer 

institutionella aspekter. Att fokusera både på formella och informella normer anser vi är nödvändigt för 

att få en beskrivning av hur ekonomistyrningen fungerar inom individ- och familjeomsorg. Detta innefat-

tar också påverkan från omgivningen och dess värderingar och normer med koppling till legitimitetsa-

spekter.  

Vi tar också fasta på delar av Norells (1989) modell för analys för individuellt handlande i en kommunal 

organisation. Denna anser vi harmonierar med Christensen et al. (2005) beskrivning, då även Norell kom-

binerar rationella och institutionella perspektiv. Vi har framförallt inriktat oss på de beskrivningar som 

görs av direkt eller indirekt access. Att den access man har till beslutsprocessen, information och ärenden 

har betydelse för personens möjlighet att agera och därmed påverkan på ekonomistyrningen. 

Förutom dessa mer övergripande teorier gällande organisationer i offentlig sektor så anser vi att budgette-

ori är centralt, då denna beskriver mekanismer som är direkt kopplad till ekonomistyrning. Exempelvis 

beskrivs Wildawskys (1975) syn på begränsad rationalitet och inkrementalism som eventuellt kan på-

verka det handlingsutrymme man upplever. Här kan även väktar- och förkämpestrategier ha betydelse, då 

det kan innebära att en krismedvetenhet sprids och/eller diskussioner om man har rätt anpassade resurser. 

Dessa teorier har också både rationella och nyinstitutionella inslag. Det kan handla om värderingar och 

normer, samt egen intresse. När det gäller egenintresse så är principalagentteorin viktig att nämna, då 

olika mål och asymmetrisk information kan ha betydelse för handlingsutrymme. Här kan acces-

sen/kontaktytan i organisationen påverka den information man har och använder. Och det kan vara ett 

skäl till ökade kontrollfunktioner och minskad delegation. 

Vi vill också tydliggöra att den ökade interaktionen mellan organisationer kan ha betydelse för hur eko-

nomistyrningen utvecklas och fungerar. Här kan isomorfism påverka och ha betydelse för legitimitet utåt. 

(Dimaggio & Powell 1983) Men även om organisationen tar till sig de ideér som sprids eller om det sker 

en frånstötning eller särkoppling så att styrningen får begränsad effekt, vilket kan vara ett sätt att hantera 

dilemman. (Christensen et al. 2005) 
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När det gäller ledarskap är det tydligt att det finns en stor omfattning av teorier. Vi väljer att framförallt 

fokusera på ledarskap som en intentionell process och då med fokus på ekonomistyrning. Men vill särskilt 

belysa den beskrivning av ledarskap som de gör och se på ledarskapet utifrån ett instrumentellt-, ett kul-

tur- och ett mytperspektiv. 

Vi identifierar 6 aspekter med utgångspunkt från ovanstående teori i en egen analysmodell för att tydlig-

göra de likheter och skillnader vi ser avseende ekonomistyrning i kommunerna och på de olika nivåerna 

inom respektive kommun. I den har vi kombinerat aspekter som berör både rationella och institutionella 

perspektiv och som vi bedömer har relevans för vår studie. 

 

3.11 Aspekter 

De aspekter vi urskiljer är: Verklighetsbild, Access, Acceptans, Handlingsutrymme, Legitimitet och Le-

darskap.  

 

Verklighetsbild 

Vi är här intresserade av intervjupersonernas egen beskrivning och den kunskap de har avseende ekono-

mistyrningen i kommunen, samt budgetprocessen och ekonomisk uppföljning. Denna aspekt utgår från 

Christensen et al. (2005) beskrivning av både det instrumentella perspektivet och det institutionella per-

spektivet på organisationer. Vi vill få inblick i om organisationen anpassat sig efter styrdokument och 

ekonomiska mål. Utgångspunkten är att en persons organisatoriska tillhörighet och sammanhang påverkar 

dennes tankesätt/handlingsmönster. Busch et al. (2007) menar att välfungerande ekonomisystem, ekono-

misk kompetens, och goda ekonomisystem med systematik är av vikt för en fungerande ekonomistyrning. 

Vi är således intresserade av om intervjupersonernas bild av sitt sammanhang stämmer överens med den 

beskrivning som ges i strategiska dokument.  

 

Access 

Under denna aspekt beskrivs hur mötesstrukturen ser ut, vilka möten som prioriteras och hur det påverkar 

tillgång till beslutsfattande arenor och den access man får avseende ekonomiska frågor. Utgångspunkten 

för denna aspekt är Norells (1989) beskrivning av att en persons möjlighet att påverka och agera beror på 

den access den har till beslutsprocessen, aktuella ärenden och till nödvändig eller relevant information. 

Det kan handla om direkt eller indirekt access. 

 

Acceptans 

När det gäller denna aspekt vill vi få inblick i vilka värderingar som finns gällande ekonomistyrning i 

organisationen. Även här har vi valt att utgå från Christensen et al. (2005) institutionella perspektiv på 

organisationer med fokus på kultur. De menar att det finns en lämplighetslogik inom organisationer som 

påverkar beteendet hos organisationens medlemmar. Det handlar om gemensamma och informella värde-

ringar och normer. Vidare beskriver de att stigberoende kan få betydelse i form av bristande flexibilitet 

och leda till avstånd mellan externa problem och den inre kulturen. Vi är intresserade av om det finns en 

ekonomisk medvetenhet och i vilken grad är ekonomistyrning accepterat. Finns det instrumentella drag, 

exempelvis i form av en struktur i syfte att påverka värderingar som råder kring ekonomistyrning? Exem-

pelvis i form av ledarskapsutbildning, ledarskapspolicys och informationsstruktur som får genomslag 
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avseende acceptans för ekonomistyrning. 

 

Handlingsutrymme 

Vi är under denna aspekt intresserade av det upplevda handlingsutrymme kopplat till ekonomistyrning. 

Det handlar om inflytande i fördelning av resurser. Även deras möjlighet att agera, samt begränsningar av 

handlingsutrymmet. Det kan handla om interna och externa faktorer som påverkar handlingsutrymmet, 

men även dilemman som uppstår. Utgångspunkt för denna aspekt är framförallt budget och besparingste-

ori. Exempelvis rambudgeteringens fördelar och nackdelar och dess eventuella inkrementalism med små 

justeringar i budget från år till år. Principal/agent problematik som kan handla om olika mål, assymetrisk 

information eller olika risktagande, samt väktar och förkämpesstrategier. Lundgren (1999) beskriver 

handlingsutrymme som en persons möjlighet att själv agera inom ett verksamhetsområde. Detta utan att 

någon annan inkräktar på området eller vill ha inflytande. Internt mandat är av intresse. Busch et al. 

(2007) menar att handlingsutrymme påverkas av tillit, gemensamma värderingar, normer och värden. 

Avseende handlingsutrymme är det viktigt att påminna sig om att verksamheten som bedrivs är den som 

fattats beslut om i den demokratiska processen, vilket har en politisk, ekonomisk och juridisk sida. (Si-

verbo 2007) Olika hänsyn skall balanseras, därför belyser vi under denna aspekt därför även handlingsut-

rymme kopplat till lagstiftning. 

 

Legitimitet 

Vi är intresserade av vilka strategier man använder sig av för att uppnå legitimitet för sin verksamhet ur 

ett ekonomiskt perspektiv. Behöver man försvara sin verksamhet eller är upplevelsen att man får gehör 

avseende ekonomin och att det finns en tilltro till verksamheten? Denna aspekt utgår från Christensen et 

al. (2005) beskrivning av mytperspektivet, där fokus är på organisationens omgivningar och att det finns 

normer för hur organisationer ska se ut. Organisationer befinner sig i en institutionell omgivning och an-

passar sig till omgivningens krav för att uppnå legitimitet. Isomorfism är centralt avseende denna aspekt 

för att uppnå/skapa legitimitet. Dimaggio och Powell (1983) beskriver tre typer av isomorfism; tvungen, 

mimetisk och normativ. Man kan exempelvis imitera framgångsrika organisationer för att uppnå legitimi-

tet. Ibland sker dock särkoppling och man använder ett språk eller håller en fasad utåt, men att organisat-

ionen inte förändrats avsevärt.  

 

Ledarskap  

Vi är intresserade av intervjupersonernas beskrivning av sitt ledarskap, då vi ser det som en intentionell 

process. Vår utgångspunkt är Christensen et al (2005) beskrivning av det instrumentella perspektivet, där 

ledarskap handlar mer om ”styrning av” organisationen och det institutionella perspektivet om ”styrning 

i” organisationen. Det instrumentella präglas av att styra med ramar, struktur, kontroll, och påverka kultur 

utifrån ett rationellt perspektiv. Det institutionella handlar om att förmedla, integrera och konkretisera 

värderingar, samt främja delaktighet. Men även acceptera de myter som trycker på från omgivningen. 

Yukl (2013) definierar ledarskap som processen att få andra att förstå, och hålla med om, vad som behö-

ver göras och hur det kan göras effektivt, och processen att underlätta individuella och kollektiva an-

strängningar att uppnå gemensamma mål.  
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie. Det kvalitativa perspektivet utgår från att verkligheten är en indi-

viduell, social och kulturell konstruktion. Detta gör att fokus flyttas till att studera hur människan uppfat-

tar och tolkar den omgivande verkligheten istället för att observera, registrera och mäta. (Backman 2008) 

Den kvalitativa ansatsen tilltalar oss i vår strävan i studien att se hur ekonomistyrning fungerar i tre olika 

mellanstora kommuner inom individ- och familjeomsorgen. Här är vi intresserade av att höra nyckelper-

soner beskriva tillämpning, likheter och skillnader samt olika dilemman. Vi kan på detta sätt få en djupare 

förståelse för det vi avser att studera. Backman (2008, s. 54) skriver angående kvalitativ forskning att 

”bland de mera framträdande begreppen här märks innebörd (mening), kontext och process”. För att få 

en förståelse för hur ekonomistyrning fungerar i de kommuner studien genomförs i anser vi att detta är 

centralt. 

Vi har valt ett ”induktivt” förhållningssätt. Det vill säga att man antingen börjar i empirin, alternativt inte-

ragerar starkt med empirin, och på det viset formulerar begrepp och hypoteser under tiden (alternativt 

efter) empirin genomförs (Backman 2008). Vi vill hålla oss öppna för alternativa faktorer som tycks spela 

roll för hur man tillämpar ekonomistyrning i olika kommuner.  

 

4.2 Avgränsning 

Vi har valt att studera hur ekonomistyrning fungerar inom kommunal individ- och familjeomsorg i tre 

mellanstora kommuner. Att vi väljer att studera just mellanstora kommuner handlar om ett eget intresse 

hos oss som utför studien. Men kommuner som har en viss storlek har också egenskaper som skiljer dem 

från mindre kommuner. I större organisationers verksamhet uppstår ofta en nivåmässig problematik.   

 

4.3 Val av analysenheter 

Vi har för avsikt att genomföra en fallstudie där vi vill belysa tillämpning av ekonomistyrning inom indi-

vid- och familjeomsorgen i tre mellanstora kommuner. Backman (2008) uttrycker att fallstudier används 

flitigt i kvalitativ forskning och refererar till Yin (1989) som menar att fallstudien undersöker ett fenomen 

i sin realistiska miljö eller sin kontext – där gränserna mellan fenomen och kontext inte är självklara. 

Backman (2008) belyser också svårigheten att avgränsa ett fall. Här menar han att man utifrån det formu-

lerade forskningsproblemet behöver välja vilken analysenhet som ska granskas. Vi har valt att först belysa 

kommunerna i stort, och de specifika organisationerna som hanterar IFO-frågorna mer ingående genom 

intervjuer med personer med styrande och/eller ledande befattning. Backman (2008) skriver att fallstudier 

kan anses vara lämpliga när man försöker förstå eller beskriva stora företeelser, organisationer eller sy-

stem som inte så enkelt låter sig undersökas med annan metodik. Backman menar att man i fallstudier inte 

behöver begränsa sig till ett fall utan att det är fullt möjligt att belysa flera fall i samma studie. Vi har valt 

tre kommuner utifrån möjligheten att kunna jämföra eventuella skillnader och likheter mellan dessa. Vi 

anser också att tre kommuner istället för enbart en ökar chanserna att kunna belysa eventuella dilemman 

och om dessa dilemman i så fall upplevs av flera istället för få.  
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4.4 Typ av studie  

Det finns olika avsikter med fallstudier, de kan vara beskrivande (deskriptiva), undersökande (explora-

tiva) eller förklarande. Esaiasson et al. (2012) skriver att man i beskrivande studier söker svar på frågor 

som var, när, hur, vem och vilka – medan man i en förklarande studie går ett steg vidare och försöker 

besvara frågan, varför. Vi har tvekat mellan att välja en uttalad avsikt att kunna förklara vilka faktorer 

som har betydelse för tillämpningen av ekonomistyrning, men slutligen nöjt oss med intentionen att besk-

riva hur ekonomistyrning fungerar som styrmetod i tre olika mellanstora kommuner. Detta då vi vill för-

hålla oss ödmjuka inför det som Esaiasson et al. (2012) beskriver som ”förklaringsfaktorn” dvs. man be-

höver ha goda grunder för sina antaganden om vad som egentligen spelar roll för resultatet i studien.  

 

4.5 Urval av analysenheter 

Esaiason et al. (2012) klargör att man även i fallstudier definierar en population. Författarna menar att 

begreppet population ofta associeras till den kvantitativa forskningstraditionen, men förklarar att den 

kvantitativa traditionen och även den kvalitativa traditionen förordar olika tekniker för att generalisera 

sina resultat, men att båda traditioner önskar kunna generalisera ett resultat. Författarna betonar att det 

inte handlar om att kunna ta fram en förteckning över samtliga analysenheter (fall) som ingår i populat-

ionen, utan att man ska ha en uppfattning om vilka tänkta fall som ingår i populationen.  

Sverige har 290 kommuner och de allra flesta har någon form av ekonomistyrningsmodell, och alla har 

enligt lag en skyldighet att handlägga frågor inom området individ- och familjeomsorg. Esaiasson et al. 

(2012, s.158) skriver ”När undersökningens population är fastlagd vidtar det andra steget i ansträng-

ningarna att generalisera resultaten: att bestämma vilka konkreta fall (analysenheter) som ska analyse-

ras”. Det finns tre huvudalternativ, att undersöka samtliga fall, att göra ett slumpmässigt urval (av ett 

stort antal fall) eller att göra ett strategiskt urval av ett mindre antal fall. Att genomföra studien i Sveriges 

samtliga kommuner skulle vara för tidsödande om man, som vi vill, ska genomföra studien med hjälp av 

intervjuer istället för exempelvis enkäter i en kvantitativ studie. Vi har kommit fram till att vi vill beskriva 

hur det kan se ut i tre mellanstora kommuner och vi gör således ett så kallat strategiskt urval. Esaiasson et. 

Al (2012) beskriver att i användandet av strategiskt urval bestäms vilka kriterier som bör uppfyllas för att 

studiens syfte skall uppnås. I vår studie har vi kommit fram till att de kommuner vi vill studera ska vara 

”mellanstora” det vill säga i grova tal ha en befolkningsmängd runt hundratusen invånare. De tre kommu-

ner vi ska genomföra studien i är också samtliga residensstäder.  

 

4.6 Urval av respondenter 

Vi kommer att genomföra intervjuer med personer som antingen har en chefsbefattning eller på annat sätt 

har en nyckelposition inom respektive förvaltning. Detta menar vi ska ge oss en bred bild av vad som 

upplevs som viktiga faktorer inom ekonomistyrning. Nivå 1 motsvarar nämndordförande, förvaltnings-

chef och ekonomichef, nivå 2 motsvarar avdelningschef eller liknande och nivå 3 motsvarar enhetschef. 

Vi har kommit fram till att vi vill intervjua tre personer på respektive nivå. På det här sättet hoppas vi 

kunna få tillräckligt god bild (jämför teoretisk mättnad) av hur ekonomistyrning inom individ- och famil-

jeomsorgen tillämpas i respektive kommun. Teoretisk mättnad uppstår när man anser att man hittat alla 

relevanta ”tankekategorier och förhållningssätt som finns i populationen” (Esaiasson et al. 2012, s.168). 

Vi vill också få en uppfattning av vilka olika förklaringar och orsaker som man på olika nivåer inom or-

ganisationen kan tycka sig ha/se. Vår planering är att genomföra 27 intervjuer. 
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4.7 Datainsamlingsmetod 

I datainsamlingen har vi valt att använda oss av litteraturstudier och intervjuer.  

 

4.7.1 Litteraturstudier 

Litteraturgranskning genomförs i syfte att formulera ett problem och var till hjälp i precisering i definition 

av begrepp, samt ge olika tolkningsalternativ. (Backman 2008) Inför genomförandet av studien har vi 

tagit del av artiklar, tidigare forskning och litteratur på området. Genom att ta del av teorier från organi-

sationsteori, teorier kring strategi och ledarskap samt från förvaltningsekonomi, det vill säga några av de 

större kurserna vi läst i utbildningen så har vi kunnat skapa oss en förförståelse på området, en teoretisk 

plattform. Det har hjälpt oss att sålla fram aspekter och tänkbara frågor att ställa under den empiriska 

undersökningen.  

Som ett komplement till genomgång av teorier, litteratur och intervjuerna har vi valt att studera de aktu-

ella kommunernas organisationsplaner, strategiska planer samt dokument runt ekonomistyrningsmodell 

för att få en så heltäckande bild som möjligt av hur ekonomistyrningen inom individ- och familjeomsorg 

fungerar. (Vi har tagit del av den dokumentation som finns tillgänglig, här kan årtal då materialet är skri-

vet variera.) Dokumenten ger en bild av hur man önskar att det ska fungera, vilket är av intresse då vi 

sedan i våra intervjuer får ta del av upplevelser och beskrivningar av hur det fungerar i praktiken. 

 

4.7.2 Informant – respondent 

Intervjupersoner kan ha olika roller, informant och/eller respondent. ”Vid en informantundersökning an-

vänds svarspersonerna som vittnen eller ”sanningssägare” som skall bidra med information om hur verk-

ligheten är beskaffad i något visst avseende”. Vidare att ”vid en respondentundersökning är svarsperso-

nerna själva och deras egna tankar som är studieobjekten. Nu vill forskaren veta vad varje svarsperson 

tycker och tänker om det som undersökningen gäller (…)”. (Esaiasson et al. (2012, s. 227-228) I vår stu-

die ser vi våra intervjupersoner som både informanter och respondenter. Vi har frågor som gäller både hur 

saker går till i respektive kommun och om vad intervjupersonerna tycker själva i olika frågor.  

En annan distinktion som Esaiasson et al (2012) redogör för är skillnaden mellan frågeundersökningar 

och samtalsintervjuundersökningar. Skillnaden mellan dessa består främst i att i en frågeundersökning 

ställs frågor och i en samtalsintervjuundersökning så förs intervjun i samtalsform med interaktion mellan 

de båda personerna. I vår studie har vi använt oss av samtalsintervjuer. Vi har i och för sig ställt samma 

frågor till samtliga intervjupersoner, men frågorna är till sin karaktär ganska öppna och lämnar utrymme 

för interaktion/samtal med följdfrågor och utvikelser. Vi har också frågat efter värdegrund och policydo-

kument för ledare i kommunen för att få kännedom om det finns sådant material och om intervjuperso-

nerna i så fall känner till dessa dokument, samt om de anser att dessa har påverkan på ekonomistyrningen. 

 

4.7.3 Intervjuguide 

Backman (2008) skriver att man i den kvalitativa studien kan underlätta den kommande analysen genom 

att redan från början göra någon typ av grov strukturering (tematisering eller kategorisering) innan datain-

samlingen påbörjas. I vår studie har vi i förväg tagit fram olika aspekter (kategorier) som vi uppfattar 

relevanta för vår studie inför genomförandet. Den huvudsakliga analysen sker dock kontinuerligt under 

själva datainsamlingsmomentet. Inför studiens genomförande har vi gjort en intervjuguide, se bilaga 2. 
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Här har vi valt en grov indelning i aspekter, eller kategorier, utifrån de teorier vi bedömt är relevanta för 

vår studie. 

 

4.7.4 Genomförande av intervjuer 

Samtliga (27 stycken) intervjuer har genomförts i respektive förvaltnings lokaler. Det har varit tjänsterum 

och bokade mötesrum som disponerats. Intervjuerna har tagit omkring 75-100 minuter vardera beroende 

på hur utförligt intervjupersonerna valt att svara. Vi har under genomförandet av intervjuerna komplette-

rat våra skrivna frågor med följdfrågor för att försäkra oss om att täcka in de områden vi är intresserade 

av. Vi har varit fria i att ställa följdfrågor för att säkerställa oss om att vi förstår svaret, att intervjuperso-

nen uppfattat frågan, eller för att ytterligare få frågan belyst, utvecklad eller exemplifierad. I varierande 

grad har vi även ställt hypotetiska frågor av samma orsak. Vi har i stort sett hållit ordningsföljden i vår 

intervjuguide, ibland har vi kastat om frågor för att vara följsamma i samtalet, men alla frågor har ställts.  

Samtliga intervjuer har spelats in. Detta för att kunna transkribera ordagrant och sedan välja ut vilka delar 

vi anser mest relevanta för vår frågeställning. Varje intervju har tagit omkring 6 timmar att skriva ut och 

genererat omkring 9-12 sidor text. Citat har återgivits ordagrant, i övrigt har vi dokumenterat innebörden 

av våra intervjupersoners uttalanden i våra resultatredovisningar genom att skriva ”han säger”, ”hon me-

nar” etc.  

 

4.8 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkman (2009) redogör för vilka etiska överväganden man bör göra inför en intervjuunder-

sökning. De beskriver sju olika forskningsstadier där man bör göra etiska ställningstaganden: tematise-

ring, planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Några av många viktiga 

frågor man bör ställa sig är  

 Hur kan man erhålla informerat samtycke från deltagarna? 

 Hur kan intervjupersonernas konfidentialitet skyddas alternativt hur viktigt är det att undersök-

ningspersonerna förblir anonyma?  

 Vilka konsekvenser får undersökningen för dem som deltar i den? 

 Hur kommer forskarens roll att påverka undersökningen? 

Informerat samtycke innebär att man behöver informera intervjupersonerna om det allmänna syftet med 

undersökningen, ”om hur den är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade 

med deltagande i forskningsprojektet”. (Kvale & Brinkman 2009, s. 87) Inför genomförandet av inter-

vjuer kontaktades intervjupersonerna via mail för att stämma av tid och plats. I samband med denna kon-

takt presenterade vi syftet med vår studie och frågade om intresset att delta. Intervjupersonerna var i detta 

skede redan uttagna för intervju men fick således frågan och information direkt från oss en ytterligare 

gång. Även under inledningen av intervjun gick vi igenom de förutsättningar som fanns för deltagande (se 

stycket nedan) och intervjupersonerna ombads att inte lämna ut mer uppgifter än vad de kände sig be-

kväma med. Vi förtydligade också att även vi skulle göra en bedömning av huruvida eventuella svar 

skulle kunna skada intervjupersonen i arbetet med redovisning i resultatdelen. Samtliga intervjupersoner 

uttryckte tydligt att de accepterade förutsättningarna och sade sig inte tveka kring sitt deltagande. 
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Kvale och Brinkman (2009, s. 88) skriver ”Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som iden-

tifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas. Om man i en under sökning kommer att 

publicera information som potentiellt kan kännas igen av andra bör undersökningspersonerna godkänna 

att denna identifierbara information lämnas ut”. Vi har informerat våra intervjupersoner om att de kom-

mer att vara anonyma i den bemärkelsen att deras namn inte kommer att anges. Eftersom vi i vår studie 

beskriver kommunens organisation och förutsättningar kopplat till eventuell betydelse för ekonomistyr-

ning så kommer vi att ange vilka kommuner vi genomfört vår studie i. Vår bedömning här är att det är 

vanskligt att redogöra för de uppgifter vi har som underlag i resultatredovisningen rörande respektive 

kommun, utan att kommunen i fråga blir identifierbar. Vi redogör också för likheter och skillnader på 

olika nivåer, varför befattningsbenämning har angetts i redovisning av material. Vi har låtit samtliga in-

tervjupersoner tydligt ta ställning till detta innan intervjuerna genomförs och resonerat kring eventuella 

tankar om negativa konsekvenser. Vi har även uppmanat våra intervjupersoner att överväga hur detalje-

rade de vill vara i sina svar och ge dem möjlighet att passa frågor om det på något sätt skulle kännas obe-

kvämt att svara. Kvale och Brinkman (2009) menar också att det inte alltid är självklart det önskvärda hos 

intervjupersonerna att hållas anonyma i en studie. De kan ha lämnat information eller uttryckt tankar som 

de vill kunna få erkännande för. Vi har dock inte lämnat öppet för intervjupersonerna att välja huruvida 

de vill presenteras med namn utifrån vår önskan om enhetlighet i studiens redovisning. 

I fråga om konsekvenser för intervjupersonen så nämner Kvale och Brinkman (2009 s. 89) den etiska 

principen (ur Guidelines 1992 s. 15) ”att man ska ’göra gott’ (beneficence) innebär att risken för att en 

undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt”. Forskaren har en skyldighet att överväga 

om eventuella konsekvenser för intervjupersonen själv, eller den grupp denne representerar, uppvägs av 

nyttan med studien i form av ny kunskap. Kvale och Brinkman (2009) menar också att man som forskare 

behöver ha grundlig kunskap på undersökningsområdet för att kunna föregripa potentiella överträdelser ur 

ett etiskt perspektiv. Här är vår uppfattning att vi som utför studien har mycket god kännedom om områ-

det vi undersöker och därmed har kunnat avgöra om något svar skulle kunna missgynna våra intervjuper-

soner i det fall anonymiteten skulle röjas. Vi har också sållat bort svar som skulle kunna har redovisats 

utförligare – här har vi istället valt att återge innebörden av svaret i en mer sammanfattande form. Vi har 

dock lagt oss vinn om att inte tappa själva innebörden i svaret för att kunna använda det i vår analys.  

Forskarens roll är svår utifrån att denne både ska göra etiska avväganden och också söka uppnå hög ve-

tenskaplig kvalitet i studien. (Kvale och Brinkman 2009) De medvetna val vi lagt fokus på för att före-

bygga etiska dilemman är att vi noggrant informerat våra intervjupersoner om deras val av hur mycket 

information de vill lämna, att de kan passa frågor och att även vi kommer att göra en sådan bedömning 

inför resultatredovisningen. Den vetenskapliga kvaliteten bedömer vi ändå kan uppnås genom att vi ställt 

samtliga frågor till samtliga intervjupersoner och det arbete vi lagt på att analysera resultatet utifrån de 

svar vi fått, som vi bedömt vara betydelsefulla för vår studie.  

Forskarens roll kan också kompliceras om denne känner sin intervjuperson, eller lär känna sin intervju-

person under exempelvis upprepade intervjuer (Kvale och Brinkman 2009). Så har inte varit fallet i vår 

studie.  

 

4.9 Validitet och reliabilitet 

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att mäta. Reliabilitet kan 

översättas med tillförlitlighet. Genom reliabiliteten säkras tillförlitligheten av resultatet. Detta innebär att 

mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila utsagor. Esaiasson et al.( 2007) refererar till Hellevik 

(2002) som menar att man bör skilja på begreppsvaliditet som handlar om överensstämmelse mellan teo-
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retisk definition och operationell indikator samt frånvaro av systematiska fel och ”resultatvaliditet” som 

handlar om att vi mäter det vi påstår att vi mäter. De menar att god begreppsvaliditet tillsammans med 

hög reliabilitet ger god resultatvaliditet.  

Utifrån den litteraturgenomgång vi gjort har vi kategoriserat vårt material i ett antal aspekter och som i sin 

tur operationaliserats till vår intervjuguide. Esaiasson et al. (2007) skriver att empirisk forskning måste 

översättas till operationella indikatorer, och att man i princip alltid kan diskutera dessa operationalisering-

ar. I vår studie har vi valt att belysa olika aspekter genom diverse frågor som vi bedömer berör dessa 

aspekter. Detta tillsammans med noggrannhet i utförandet av intervjuerna samt transkribering och åter-

givning/tolkning blir tillsammans vår resultatvalidiet. 

Esaiasson et al. (2007) skriver också att man bör fundera över vilken extern validitet ens studie kommer 

att ha, dvs. i vilken mån vår undersökning kan generaliseras till andra kommuner med liknande förutsätt-

ningar. Många undersökningar har begränsade ambitioner att kunna uttala sig allmängiltigt. Det kan 

handla om praktiska skäl (man kan ha fått tillgång till lämpligt material) eller interna validitetsskäl (man 

har t.ex. tittat på en homogen grupp). I vår studie gör vi inte anspråk på att kunna generalisera resultatet 

till samtliga Sveriges mellanstora kommuner och deras individ- och familjeomsorgsverksamheter. Men 

det faktum att vi genomfört studien i tre olika mellanstora kommuner, med tre intervjupersoner på respek-

tive nivå (utan bortfall av intervjupersoner) uppfattar vi ändå är en tillräcklig grund för att kunna resonera 

kring vanligt förekommande fenomen och dilemman i analys och diskussion. 

 

4.10 Analys 

Efter genomförda intervjuer och granskning av kommunernas styrdokument har vi sammanställt och sys-

tematiserat vårt material. Backman (2007) beskriver att analysen innebär att materialet i studien blir tolk-

ningsbart och kan relateras till den ursprungliga problemställningen. Esaiasson et al. (2012) skriver att ett 

vanligt metodproblem vid beskrivande studier är hur man ska kunna göra bra analyser. Man behöver 

kunna göra nivåskattningar och hitta jämförelsepunkter. Även Esaiasson et al. (2012, s. 136) beskriver att 

man behöver ”konstruera relevanta begrepp som fångar in de aspekter av verkligheten som intresserar 

oss samt att uttrycka dessa begrepp som variabler med olika variabelvärden”. Vidare skriver författarna 

att beskrivande analyser handlar om att klassificera verkligheten och att den viktigaste jämförelsepunkten 

ska utgöras av någon typ av teoretisk konstruktion. Här förtydligas resonemanget genom att förklara att 

det krävs åtminstone en ungefärlig definition av det fenomen man vill belysa för att undersökningen ska 

kunna göra anspråk på att kallas vetenskaplig. 

För vår analys har vi skapat nedanstående analysmodell för att strukturera, analysera och tolka. Vår ut-

gångspunkt är de 6 aspekter som definierats i teoriavsnitt. Som vi redogjort för ovan kan kategoriseringen 

(aspekterna) komma att förändras under den empiriska delen i studien. Nya frågor kan väckas och svar 

kan bilda mönster som bör kommenteras. Så har det varit i vår studie, det vill säga de teman och vi utgick 

från i vår intervjuguide har reviderats något i redovisning av aspekter i resultatredovisningen.  

 

4.10.1 Analysmodell 

Vi kommer att analysera våra intervjuer utifrån aspekterna verklighetsbild, access, acceptans, handlings-

utrymme, legitimitet och ledarskap (se definitioner aspekter rubrik 3:11) i nedanstående analysmodell. De 

värden dessa antar kommer att redovisas i vårt analysavsnitt. I de fall det inte är en enhetlig beskrivning 

på en nivå kommer värdet att anges som splittrat. Det krävs således att samtliga på en nivå ska ha värdet 



33 
 

hög eller att samtliga på en nivå ska ha värdet låg för att få dessa värden. Under aspekten ledarskap har vi 

valt att definiera förekomst av både instrumentellt och institutionellt med värdet ”kombinerat”.  

 

Kommun Nivå Verklig-

hetsbild 

Access Acceptans Handlings-

utrymme 

Legitimitet Ledarskap 

Värde  Hög/Låg Hög/Låg Hög/Låg Litet/ 

Stort 

Hög/låg Instrumen-

tellt/ 

Institutionellt 

Örebro 1       

2        

3        

Växjö 1        

2       

3        

Jönköping 1        

2        

3        

 

 

Verklighetsbild 

För att undersöka denna aspekt har vi ställt följande frågor: Kan du beskriva hur budgetprocessen går till i 

din kommun? Finns det delar i budgetprocessen som du undrar över eller inte förstår? Hur länge har ni 

haft nuvarande ekonomistyrningsmodell? Hur informerar du om ekonomistyrningsmodellen för dina 

medarbetare och hur ser uppföljningssystemet ut avseende budget?  

Vi har sedan jämfört den beskrivning som ges med strategiska dokument, men även fått en bild av den 

kunskap respektive intervjuperson har om ekonomistyrning och budgetprocess. För att få värdet hög ska 

man kunna ge en allmän/generell beskrivning av den styrmodell kommunen har och budgetprocessen, 

samt uppföljningssystem. Om värdet låg anges har man uttryckt svårigheter med att redogöra för ovanstå-

ende. 

Värden: Hög, låg eller splittrad 
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Access  

För att undersöka vilken access man har till arenor där beslut fattas så har vi frågat våra intervjupersoner 

om hur ofta de träffar politiker involverade i budgetprocessen för förvaltningen, socialchef, och närmaste 

chef. Vi har frågat på vilka möten man diskuterar ekonomi- och budgetfrågor. Vi har också frågat hur 

våra intervjupersoner prioriterar möten liksom hur de gör för att förankra beslut hos ledningen. 

För att få värdet hög krävs att man har tillgång till beslutsfattande arenor och att dessa möten sker med 

regelbundenhet om minst 1 g/månad och inte sporadiskt, annars får man värdet låg. Vi har fokuserat på 

möten som rör verksamhetsfrågor, ekonomi och budgetfrågor ej möten kring brukare. 

Värden: Hög, låg eller splittrad 

 

Acceptans  

För att undersöka om våra intervjupersoner anser att ekonomistyrning är accepterat i organisationen har vi 

ställt följande frågor: Är ekonomistyrning accepterat i organisationen? Hur märker man det? På förvalt-

ningsnivå? På avdelningsnivå? På enhetsnivå? Hur genomför Du de ekonomiska åtgärderna bland Dina 

medarbetare? Har synen på ekonomi/styrning förändrat sig under de år Du arbetat i organisationen? På 

vilket sätt? Har Din kommun någon ledarskapspolicy? Erbjuder kommunen ledarskapsutbildning?  

Vi har avseende detta värde utgått från den beskrivning de själva gjort. Flertalet har problematiserat kring 

denna aspekt och har beskrivit att det finns medarbetare som inte accepterar ekonomistyrning, men att 

ekonomistyrning är accepterat i organisationen som helhet. Vi har i dessa fall trots det angivit värdet hög. 

Man har däremot fått värdet låg när man uttalat sig om att det inte finns en acceptans för ekonomistyrning 

och/eller ekonomisk medvetenhet i organisationen som helhet. 

Värden: Hög, låg eller splittrad 

 

Handlingsutrymme 

För att undersöka vilket handlingsutrymme våra intervjupersoner upplever att de har vi frågat hur delegat-

ionsordningen ser ut på ”känsliga konton” och vilket inflytande man upplever att man har över hur resur-

ser fördelas. Vi har frågat hur de ser på ekonomistyrning i förhållande till lagstiftning och upplevda be-

hov. Vilka dilemman kan Du se och vilka avgöranden måste Du göra?” Vi har också frågat om våra inter-

vjupersoner upplever att de har mandat att driva verksamhetens alla frågor. 

Vi är här intresserade av handlingsutrymme kopplat till möjlighet att själv agera inom verksamhetsområ-

det. Några anger begränsningar i handlingsutrymmet kopplat till omgivande förutsättningar, men beskri-

ver ändå att de kan och har möjlighet att agera. Dessa får värdet stort. Har man däremot beskrivit att ens 

delegation begränsats och handlingsutrymmet påverkats kopplat till ekonomin får man värdet litet. De 

personer som beskriver att handlingsutrymmet är begränsat och att man kan agera, men bara genom att 

det uppstår ett dilemma får värdet litet. 

Värde: Litet, stort och splittrad 
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Legitimitet 

För att undersöka vilken legitimitet man inom förvaltningen upplever sig ha för sin verksamhet har vi 

bland annat frågat: Hur ser diskussionen ut i din överordnade/ledningsgrupp om hur resurserna ska förde-

las? Detta för att komma åt frågan om de behov verksamheten definierat upplevs vara förankrade och 

oomtvistade eller hur tydliga roller som finns avseende ”väktare” och ”förkämpar”. Vi har även berört hur 

förvaltningen agerar för att skapa legitimitet uppåt, på kommunnivå och mellan kommuner genom att 

ställa frågor om omvärldsspaning och anpassning efter andra framgångsrika organisationer.  

När det gäller legitimitet har man fått värdet hög om man kunnat ange strategier för att skapa legitimitet. I 

de fall man har en uppfattning om att man behöver försvara sin verksamhet har vi gjort bedömningen att 

det finns en låg legitimitet. 

Värde: Hög, låg eller splittrad 

 

Ledarskap 

För att undersöka hur våra intervjupersoner tänker som sitt ledarskap kopplat till hur man vill driva verk-

samheten mot uppsatta mål har vi ställt frågor som anknyter både till instrumentell och också institution-

ell styrning. Vi har bett intervjupersonerna beskriva sitt ledarskap, frågat om egenskaper eller förmågor 

de har som de är stolta över, hur man gör för att driva igenom förändringar och förankra beslut, hur man 

håller sin personal informerad om budget och ekonomistyrning och hur ofta samt i vilka forum man träf-

far sin personal.  

I de fall intervjupersonerna beskrivit att de styr genom ramar, struktur, kontroll eller genom att medvetet 

påverka värderingar har vi angivit värdet instrumentell. Och i de fall de betonar delaktighet, att fånga upp 

värderingar och tankar från medarbetare, att omvärldsbevaka etc så har vi angivit institutionellt.  

Värde: instrumentellt, institutionellt och kombinerat.  

 

4.10.2 Sammanfattning analys 

Möjligheten att generalisera vår studie kan ses som begränsad med hänvisning till det lilla empiriska un-

derlag vi har. Vår avsikt är att undersöka hur ekonomistyrning fungerar inom individ- och familjeomsor-

gen i tre mellanstora kommuner genom att koppla tillbaka empirin till de teorier vi valt att luta oss mot i 

studien, och på det sättet problematisera och försöka leta fenomen. Vi har varit noga med att inte göra 

anspråk på att ge förklaringar, utan istället beskriva hur tre förvaltningar med individ- och familje-

omsorgsfrågor gör. Men trots dessa begränsningar tänker vi att genom att studera tre mellanstora kommu-

ner, på tre olika ledningsnivåer bör möjligheterna vara goda att identifiera vanligt förekommande dilem-

man inom individ- och familjeomsorg även om det kan vara svårt att uttala sig om omfattningen och där-

med göra generaliseringar. 
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5 Resultatredovisning 

I resultatredovisningen redovisas varje kommun var för sig. Inledningsvis görs en översiktlig beskrivning 

av kommunen utifrån fyra olika områden. Dessa kommunbeskrivningar behandlar följande områden or-

ganisationsbeskrivning, kommunens bild av den goda styrningen, budgetprocess, samt kommunens eko-

nomiska läge. Därefter följer vad vi benämner som ekonomistyrning i praktiken där materialet kommer 

att kategoriseras utifrån de sex aspekter som har utkristalliserat sig under genomförandet av intervjuerna.  

 

Förklaring av begrepp 

Följande begrepp används i intervjuerna: 

Click wiew – IT-baserat stöd för ekonomisk uppföljning 

Känsliga konton – Konton som kan vara svåra att styra utfallet av, behov i förhållande till budget 

Arbetsplatsträff (APT alt. APK) – Möte för medarbetare med eller utan chef. Del av kommunernas 

samverkansavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna där frågor som rör den egna 

arbetsplatsen diskuteras. 

Ledarforum – Möte där enbart chefer deltar, där syftet är att involvera samtliga chefer i det strategiska 

ledningsarbetet samt för informationsutbyte. 

 

5.1 Kommunbeskrivningar 

 

5.1.1 Organisationsbeskrivning 

Vi har under denna rubrik valt att titta på organisering, både av kommunen och dess individ- och familje-

omsorg. Hur beskrivs deras styrning av kommunen, värderingar och kommunövergripande målsättningar? 

Kan vi se att man organiserat individ- och familjeomsorgen på något särskilt sätt utifrån de övergripande 

målen? Vi kommer även att redovisa den politiska sammansättningen, kommunens storlek och hur in-

flyttningen ser ut i kommunen.  

 

5.1.2 Kommunens bild av den goda styrningen 

I redovisning av kommunens bild av den goda styrningen kommer vi att redogöra för styrdokument och 

strategisk planering. Vi kommer här att redovisa dokument som beskriver förväntningar på ledning och 

styrning. 

 

5.1.3 Budgetprocess 

Vi kommer under denna rubrik redogöra för kommunens och individ- och familjeomsorgens dokumentat-

ion som rör budgetprocessen. Här redovisas eventuella regler som kommunen satt upp för hur budgetpro-

cessen ser ut.  
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5.1.4 Kommunens ekonomiska läge 

Här kommer vi att återge en beskrivning av kommunens ekonomiska läge samt av den del av kommunen 

som handhar individ- och familjeomsorgen.  

 

5.1.5 Ekonomistyrning i praktiken 

Under ekonomistyrning i praktiken redovisas våra intervjuer. För att få en systematik i redovisningen och 

underlätta för analysen har vi sorterat in materialet under de sex aspekter definierats under teoriavsnittet. 

 

5.2 Örebro 

 

5.2.1 Organisationsbeskrivning 

Örebro ligger i Närkes län och är den största kommunen i länet. I länet finns totalt 11 kommuner. Örebro 

är störst med, idag, 140 295 invånare. 

Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde kommun. Skattesatsen 2012 var 31,9 %. 2012 ökade befolk-

ningen med 1831 personer och det är den högsta tillväxten någonsin. Kommunen har ett positivt flyttnetto 

på 1162 personer. År 2011 hade kommunen 11 081 månadsavlönade medarbetare. (Sveriges kommuner 

och landsting 2013) 

För mandatperioden 2011-2014 leds Örebro av en majoritet som består av socialdemokraterna, kristde-

mokraterna och Centerpartier. Mandatfördelning i kommunfullmäktige är (S) 28, (M) 14, (Fp) 5, (Kd) 

4,(V) 4, (Mp) 4, (SD) 4 och (C) 2. 

Örebros vision är ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”. I den övergripande strukturen för 

mål- och resultatstyrningen i kommunen finns fyra uttalade strategiska områden: Hållbar tillväxt, Männi-

skors egenmakt, Barns och ungas behov samt Trygg välfärd. Örebro kommun är organiserat med ett 

Kommunfullmäktige, en Kommunstyrelsen och 3 programnämnder. Programnämnderna har i uppdrag att 

följa upp, utvärdera och återkoppla de olika områdena utifrån såväl programnämndens egna som drifts-

nämndernas genomförda insatser och resultat. Nämnderna under programnämnderna betecknas drifts-

nämnder.  

Socialnämnden finns med under programnämnden Social välfärd. Under samma programnämnd finns två 

socialnämnder; öster och väster, två vård- och omsorgsnämnder med samma geografiska indelning, en 

nämnd för funktionshindrade och överförmyndarnämnden. Handläggning av försörjningsstöd ligger sedan 

2010 under Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och ligger direkt under kommunstyrelsen. 

(Örebro kommun 2012a) 

Socialnämnden har hand om alla frågor som rör individ- och familjeomsorg. Nämnden har ingen egen 

vision på driftsnämndsnivå utan ansluter sig till den övergripande visionen i kommunen och den kom-

munövergripande styrmodellen. (Örebro Kommun 2012b)  
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5.2.2 Kommunens bild av den goda styrningen 

Örebros rådande styrmodell har funnits sedan 2011. Styrmodellen kallas ”Övergripande strategier och 

budget 2012 med plan för 2013-2014” (ÖSB). Både förvaltningar och bolag omfattas av styrmodellen 

som skall vara ett stöd i att utveckla de fyra strategiska områdena. 

Processen för styrning och uppföljning skall enligt styrdokumentet ”stödja verksamheternas arbete med 

att utnyttja resurserna effektivt och tillhanda hålla tjänster med god kvalitet.” Styrningen sker utifrån fyra 

områden som kommunen bedömt som strategiska för den framtida utvecklingen. Till respektive strategi 

knyts 15 målområden som gäller för hela perioden 2012-2014. Till varje målområde finns ett antal indika-

torer. Varje år ska målen mätas av mot de beslutade indikatorerna. Uppdraget ut till organisationen är att 

arbeta mot de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelsen för både ansva-

riga driftnämnder, programnämnder som sen skall vägas samman för kommunen som helhet. Uppfölj-

ningen ska innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt 

vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande budgetår. 

I årsredovisningen sammanfattas resultaten och utvecklingen av de strategiska områdena utifrån vidtagna 

åtgärder, uppnådda resultat, analys samt planerade utvecklingsåtgärder. Bedömningen av resultaten sam-

manfattas och bestäms utifrån i förväg uppsatta indikatorer. Resultaten färgsätts i en tabell med grön gul 

eller röd markering beroende på hur väl man uppnått angivna mål eller placerat sig mer fördelaktigt i 

olika jämförelser. Grön markering betyder att målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens hel-

hetsresultat. Gul markering anger att utveckling skett men målet i den politiska ambitionen är inte nått. 

Röd markering innebär att mer behöver göras för en utveckling i önskad riktning. Kopplat till de olika 

strategiområdena finns också en skala som visar var Örebro befinner sig i förhållande till sämsta, bästa 

och medelkommunen i Sverige. Det är olika källor till skalorna beroende på vem som utfört mätningen, 

exempel på mätningar är Sveriges kommuner och Landstings ”Kommunkompassen”, index från Statist-

iska centralbyråns medborgarundersökning eller Svenskt näringslivs ranking av kommunernas företags-

klimat. (Örebro kommun 2012d) 

Socialförvaltningen har tagit fram ett eget dokument som beskriver förvaltningens värdegrund. Dokumen-

tet innehåller även etiska riktlinjer som, utifrån värdegrunden, är framtagna för att ge mer detaljerad väg-

ledning i det dagliga arbetet. (Örebro kommun 2012e) 

Vad gäller ledarskap så fanns i förvaltningens årsberättelse en utvecklingsaktivitet för 2012; att färdig-

ställa ett introduktionsprogram för nyanställda. Grunduppdraget låg under strategiområdet ”Hållbar Till-

växt”. Socialnämnderna Öst och Väst konstaterar att de har färdigställt två introduktionsprogram under år 

2012. Det ena riktar sig till nya medarbetare och det andra till nyanställda chefer. (Örebro kommun 2012b 

& c) 

 

5.2.3 Budgetprocess 

I årsredovisningen tydliggörs att det krävs ett systematiskt arbete med budgetarbetet enligt den styrmodell 

Örebro kommun har. Här uttalas strategiska mål och en rambudget som fastställs av kommunfullmäktige. 

I årsredovisningen skriver man att det är viktigt det tydliggörs att kommunens förmåga att anpassa sig 

efter ändrade förutsättningar under året är av betydelse. I det strategiska dokumentet betonas den vikt som 

Örebro kommun lägger vid budgetarbete och budgetprocess där uppföljning, utvärdering och analys är 

viktigt. Genom att det ekonomiska resultatet, tillsammans med en utvärdering av insatser, så skall med-

borgarna i kommunen säkerställs att kommunen kan erbjuda rätt service till rätt kostnad. Årsredovisning-

en är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige och därmed mycket viktig i budgetarbetet. 
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Här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Mål och 

resultat jämförs och förklaringar finns till varför det blev som det blev. Efter kommunfullmäktiges beslut 

om budget och verksamhetsdirektiv i juni börjar arbetet i nämnder och bolag med att formulera mål, rikt-

linjer och budget för den egna verksamheten. Senast i december fattas beslut om internbudget för kom-

mande år. Och så börjar arbetet med budget- och årsredovisning om igen. (Örebro kommun 2012a) 

 

5.2.4 Kommunens ekonomiska läge 

År 2012 uppgick kommunens resultat till ett överskott om 506 mnkr. I redovisningen anger man också så 

kallade jämförelsestörande poster med 423 mnkr. Några exempel på sådana poster är försäljning av an-

läggningstillgångar, återbetalning av AFA-premier och försäljning av andel i Länstrafiken. Nämnderna 

gav vidare ett positivt resultat på 63 mnkr. Totalt ger detta ett resultat i förhållande till balanskravet på 

plus 94 mnkr. Kommunen bedriver en del av sin verksamhet i företagsform och har därför ägarintressen i 

ett antal olika aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt har en del verksamhet i entreprenad-

form. Dock är det den delen av verksamheten som bedrivs i förvaltningsform som är den dominerande 

delen i den sammanställda redovisningen. (Örebro kommun 2012a) 

Socialtjänsten ligger under programområdet Social välfärd. Programområdet redovisar ett samlat bud-

getöverskott på drygt 28 mnkr för år 2012. Programområdets överskott exklusive programnämndens samt 

intraprenadernas resultat är 1,4 mnkr.  

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg är uppdelad på två nämnder med en förvaltning och en social-

chef. Utfallet 2012 vad att båda nämnderna tillsammans gjorde ett positivt resultat om 3,2mnkr. Social-

nämnd öster hade ett överskott på 2,2 mnkr och socialnämnd väster hade ett överskott på 1,1 mnkr. Enligt 

årsberättelsen härrör överskottet från att de båda driftsnämnderna genomfört ett effektiviseringsarbete 

under hösten 2012. Mellan 2011 och 2012 ökade nettokostnaderna med 6,6 mnkr vilket motsvarar en 

ökning med 1,8 %. Personalkostnaderna visar ett positivt resultat i budget men i förvaltningens årsberät-

telse gör man analysen att det kan bero på svårigheter att rekrytera så tjänster och vikariat stått tomma för 

länge. 

När förvaltningen hade gjort sin andra delrapport för årets första 8 månader hade man en prognos på att 

förvaltningen skulle gå med underskott med 1,5 mnkr. I resultatet låg en negativ utgiftspost, ett under-

skott för externa vård- och behandlingskostnader på -4,4 mnkr. Nämnderna gav då förvaltningen i upp-

drag att bromsa kostnadsutvecklingen för externa vårdkostnader. Förvaltningen verkställde uppdraget från 

nämnderna och vid årets slut och redovisas för externa köp av vård ett nollresultat. Vid fastställandet av 

2012 års budgetramar justerades beloppen för externa vårdköp mellan nämnderna öst och väst, detta för 

att spegla den organisatoriska funktionsindelningen mellan nämnderna.  

Under 2012 har man haft en planeringsreserv på 2,6 mnkr bestående av tillfälliga, icke budgeterade en-

gångsintäkter. Hela summan har använts under 2012. För 2012 syns en minskad kostnad för försörjnings-

stöd i förhållande till budget med 16,8 miljoner kronor. (Örebro kommun 2012b & c) 

Sammanfattningsvis så är Örebro en kommun med en god tillväxt och en god ekonomi totalt sett i kom-

munen. Kommunen har en ovanlig politisk majoritet med socialdemokraterna, kristdemokraterna och 

centerpartiet. Kommunen har en ovanlig organisation med programnämnder mellan de så kallade drifts-

nämnderna och kommunfullmäktige vilket ger ett extra led när det handlar om fördelning av resurser ner 

till driftsnämnderna. Socialnämnden är uppdelad på två geografiskt indelade nämnder men med en för-

valtningschef och en förvaltning vilket ger en unik möjlighet att flytta budgeterade medel mellan nämn-

derna. Socialnämnden har en budget i balans. Kommunen har ett omfattande material när det gäller mål-
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dokument och former för uppföljning samt flera aktiviteter för att stärka ledarskapet i kommunen. 

 

5.2.5 Ekonomistyrning i praktiken 

Nivå 1 

 

Ö1A  

Ö1A är ordförande i en av de två socialnämnderna.  

Verklighetsbild 

Ö1A kan väl beskriva budgetprocessen och sitter själv i programnämnden, men betonar flera gånger att 

det är politikerna som sköter budgetprocessen och det är inte som tidigare en tjänstemannaprodukt. Han 

uppger att det var en av de saker man förändrade 2006 när man fick möjlighet. 

Ö1A har sedan 2006 infört en månatlig redovisning till nämnden. Den är utformad så att alla ledamöter 

skall kunna förstå hur ekonomin ligger till.  

Access 

Ö1A beskriver i detalj mötesstrukturen på politisk nivå och blir lite mer flytande när det gäller drifts-

nämndsnivå med undantag för hans möten med förvaltningschefen. Avseende prioritering av möten så tar 

han bort olika partiaktiviteter och olika seminarium som han blir inbjuden till. Han uppger att han alltid 

prioriterar myndighetsutövningen. 

Avseende access så uppger Ö1A att genom att han själv sitter i programnämnden så kan han vara med 

och bevaka socialnämndens frågor. 

Acceptans 

Ö1A känner inte säkert till om det finns någon ledarutbildning i kommunen. Han uppger att han inte gått 

någon själv som politiker.   

Avseende ekonomisk medvetenhet i organisationen uppger Ö1A att det kan bli lite låt-gå-mentalitet när 

det gäller placeringar. Han uppger dock inte att det är så i förvaltningen, men säger att det är viktigt att 

bevaka både ur ett klientperspektiv och ekonomiskt perspektiv.  

Handlingsutrymme 

Ö1A betonar att det är programnämnderna som fattar beslut om nedskärningar sen har driftsnämnderna i 

uppgift att effektuera. Han betonar att det är politikerna som skapar förutsättningarna i form av resurser. 

”Där har ju jag då fått spela en roll att i direktkontakt med kommunalråd som har ansvar för program-

nämndens arbete och där hävdat våra behov av utveckling.”  

Ö1A tycker att han har ett rejält inflytande över ramfördelningen och när man i nämnden tvingats till 

nedskärningar, så har den ändå kunnat leva upp till förväntningarna. 

Ö1A anser sig ha fullt mandat att driva nämndens frågor och anser sig ha ett rejält inflytande över ram-

fördelningen. De har en ekonomi i balans i sin nämnd, men de flyttar också pengar efter behov mellan de 

två socialnämnderna under pågående budgetår så egentligen finns det två separata ramar att jobba med. 
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Ö1A säger, kopplat till känsliga konton, att egentligen är det ju inte pengarna det är fråga om utan det är 

en fråga om människovärde. Han säger att myndighetsutövningen alltid prioriterad. Ö1A berättar att 

nämnden har legat på plus sedan 2006, men så kommer det plötsligt en institutionsplacering på 11.000 

kronor per dygn och då är ekonomin direkt illa ute. Han tycker att myndighetsutövningen är en svårregle-

rad verksamhet när det gäller planering av ekonomin.  

Legitimitet 

Ö1A har inga förebilder när det gäller omvärldsspaning, utan tänker att det är nere på driftsnämndnivå 

som spaningarna sker. Han har själv tittat lite på de som bildar regionförbund och tycker man kunde titta 

mer på den möjligheten. Han tycker att man borde ha en bättre strategi i spaningarna och många idéer 

kommer från förvaltningschefen eller honom själv.  

Ö1A ser olikheter mellan sin nämnd jämfört med de som kan luta sig mot demografiska uppräkningar. 

Ö1A tar ett exempel på när uppföljning av budget inte har fungerat när han hade uppdrag i en annan 

nämnd. Där hade prognosen gått från ett stort överskott till ett stort underskott från november till januari.  

Han tycker att det fungerar mycket bättre i socialnämnden. 

Ö1A påtalar att verkligheten inte alltid stämmer med den ekonomiska styrningen och antingen måste man 

prioritera eller alternativt driva behoven upp genom systemet, han lyckas dock ofta få gehör för behoven i 

sin nämnd.  

Ledarskap 

Ö1A beskriver att han vill skapa en god atmosfär och ett gott klimat i nämnden. Det är viktigt att lyssna 

och att så många som möjligt kommer till tals. Han säger att han ser till att de kommer fram till gemen-

samma beslut.  

Ö1A tydliggör hur han ser på sin roll som politiker och menar att det är viktigt att förstå sin roll och att 

inte lägga sig i verksamheten. Dock måste han lyssna in hur förvaltningen resonerar. 

Ö1A tänker att han, på grund av den höga delegationen, vill ha bra återkopplingar från ekonomen så han 

ser att man följer verksamheten. Han menar att han då har kontroll i sin roll som ansvarig politiker. När 

det gäller ekonomistyrningen, så försöker han ligga steget före tillsammans med förvaltningschefen. Han 

tycker det är viktigt att inte bli överraskad utan försöka ha ”koll på läget” innan exempelvis ett nämnd-

sammanträde. 

Ö1A säger att när man sitter i programnämnden måste man ha ett helhetsperspektiv och kunna se hela 

driftsområdet i kommunen. Det menar Ö1A skiljer sig från rollen i driftsnämnden där man tydligare för 

fram behovet för den egna nämnden.  

 

Ö1B  

Ö1B är ekonomidirektör och chef för kommunledningskontoret.  

Verklighetsbild 

Ö1B beskriver att hon kan alla detaljer kring kommunens budgetprocess och dess styrsystem samt redo-

gör för övergripande delar. Hon säger att de fick kvalitetspriset för att deras budgetdokument och styrdo-

kument nu ”pratar” med varandra vilket inte var fallet innan.  
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Access 

Ö1B undviker att ta bort avdelningsmöten eller ledningsgruppen för dessa möten berör hela förvaltning-

en. Om hon måste boka om möten lägger hon vikt vid att vara tillgänglig på telefon och mail. Ö1B säger 

att andra personer tycker att hon är lätt att nå. 

Ö1B samlar alla 22 chefer på förvaltningen en gång per månad och kommundirektören gör detsamma 

med att direktörer/förvaltningschefer. Hon har veckomöten med sina chefer, och oftare om de är nya. 

Acceptans 

Ö1B beskriver hur hennes kommun har tagit sig an ett strategiskt förhållningssätt till ledarskapet. Det 

finns rätt så mycket material kring ledarskap och medarbetarskap. Kommunen har en kompetensförsörj-

ningsmodell som är ett stöd för cheferna. Sedan något år tillbaka finns en ledarplattform som tydligt talar 

om vilka egenskaper som krävs och vad man skall sträva efter själv. Inom loppet av ett antal år så skall 

alla ha gått en utbildning i personligt ledarskap. 

Ö1B pratar om hur det är att förändra synen på styrningen i en kommun. Hon säger att man allt mer job-

bar processinriktat och att man får passa sig för att hamna i kläm mellan process- och linjeorganisation. 

Vidare uppger hon att det är svårt att förändra en organisation till att bli processtyrd, vilket är nödvändigt 

när man har tvärprocesser som klimat-, miljö- och genderfrågor i kombination med den komplexa verk-

samheten som bedrivs i kommunen. Ö1B har varit med och infört den nya styrmodellen och anger att 

motiven till förändringen var att de tidigare arbetade för spårbetonat.  

Handlingsutrymme 

Ö1B uppger att det är politikerna som fattar beslut vid fördelning av resurser. Det finns ingen resursför-

delningsmodell för socialtjänsten. Hon berättar att hon har ansvar för helheten och beskriver bland annat 

att i kommunen har de ett ”underhållsberg” på tekniska sidan att ta hänsyn till. 

Ö1B pratar om utmaningarna i kommunen och nämner marknadsanpassningar som kundval, kraftigt ef-

tersatt underhåll och ett stort investeringstryck och att det blir en politisk debatt kring låneskuldsutveckl-

ingen i koncernen.  

Ö1B pratar om handlingsutrymme. ”Jag vet att soc de förfäktar ju att i den växande staden måste man 

också ha mer pengar till soc. Vi har inga resursfördelningsmodeller som stärker det. Om befolkningsök-

ningen är små barn och studenter, är det de som kommer till soc? De har faktiskt kommit tillbaka och 

visat belägg för att på soc har vi en verksamhet som kan påvisa att den växer och då måste vi ta ansvar 

för det och utveckla resursfördelningsmodeller”  

Ö1B anser sig ha fullt mandat att driva de frågor hon har ansvar för, men tillägger att kommunen fortfa-

rande är ganska traditionell och Ö1B tycker att allt är politik. Dock tycker hon att exempelvis frågor kring 

hur kommunen bör vara organiserad bör diskuteras och utredas av tjänstemän inför beslut. 

Legitimitet 

Ö1B tycker till om omvärldsspaningar och tar gärna hem nya idéer, men säger också att man inte kan 

hoppa på alla nya spår. 

Ö1B ingår i ett antal olika nätverk. Ö1B säger att hon vet var de som kommun ligger bra till, när hon jäm-

för sig med de andra kommunerna.  
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Ledarskap 

Ö1B beskriver sitt ledarskap som icke kontrollerande, vilket innebär att människor får ta ansvar för det de 

är ansvariga för. Hon menar att de har väl fungerande processer. Ö1B säger att trots att hon lämnar ett 

stort eget ansvar, så går hon in och styr om något inte fungerar. Hon styr genom andra chefer och hon kan 

uppleva det som svårt. En svårighet är att nå ändra fram med information om det man vill. 

Ö1B resonerar kring sin roll som ekonomichef i förhållande till verksamheterna: ”Det finns ju givetvis en 

tolkning där kommuner landar på lite olika styrsystem kring var man drar gränserna hur mycket timmar 

skall man lägga på det ena och de andra. Men ytterst så måste jag ju förhålla mig till de professionella 

människorna som sitter i verksamheten och känner av vad som går och inte går och där måste vi ju ha en 

inlyssning i budgetprocessen.” 

Ö1B beskriver det stöd som hon svarar för till de olika politiska partierna. Det är hon och budgetchefen 

som fördelar tiden till oppositionspartierna och till de olika minoritetspartierna. Hon påtalar att det är en 

viktig demokratisk fråga att alla partier har bra underlag inför budgetarbetet. Majoriteten är hennes hu-

vuduppdragsgivare och sen landar de i ett budgetbeslut i oktober och i fullmäktige i november. Nästa år 

räknar de med en månads förskjutning på grund av valet. 

Ö1B beskriver vad hon själv vill göra för att ändra på rådande kultur. Hon vill att de lyssnar på varandra, 

samt att de blir duktigare på att analysera. De genomför planeringsdagar vår och höst som de fyller med 

det innehåll som behövs för stunden.  

 

Ö1C  

Ö1C är förvaltningschef.  

Verklighetsbild 

Ö1C säger att det styrsystem som finns nu har den nye kommundirektören jobbat fram. Det har funnits i 

snart 4 år. 

Ö1C kan beskriva budgetprocess och ekonomistyrningsprocess i detalj på förvaltningsnivå, men inte alla 

detaljer längst upp i politiken. Hon säger att målet är att socialtjänsten skall ha en ekonomi i balans.  

Ö1C berättar avseende budgetprocessen att kommunledningskontoret tar fram ett underlag där omvärlds-

spaningar är inkluderat. Sedan fördelas det vidare till programnämndsnivå som sedan fördelar ner till 

driftsnämnderna. Ö1C har en dialogträff mellan presidierna i programnämnden angående ekonomin. Eko-

nomen är med Ö1C på det här mötet och man har förberett sig noga. Där går man igenom nuläge, behov, 

framtida behov, vad förvaltningen levererat, svårigheter och möjligheter. 

Ö1C beskriver att förvaltningen gör tre uppföljningar under året med början på delår ett. Det görs ett 

halvårsbokslut som skickas upp till programnämnden. Ö1C berättar att nämnderna blir bedömda i tre 

olika färger, grön, gul och röd. 

Ö1C säger att det är förvaltningens ekonom som har uppföljningssamtal med alla chefer om ekonomin. 

Det kan ibland ske på telefon på grund av tidsbrist. Ekonomen gör de stora boksammanställningarna som 

underlag till Ö1C. Ekonomen sätter ihop den handling med ekonomiska uppföljningar som går till nämn-

derna varje månad. Den går också vidare till kommunledningskontoret som information. 
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Ö1C berättar att när det gäller överskott eller underskott i förhållande till den givna ramen så får förvalt-

ningen behålla 20 % av ett överskott i förvaltningens bokslut. Har förvaltningen fått ett underskott så skall 

det i princip följa med förvaltningen till nästa år om man inte har en giltig förklaring till varför det upp-

stått, då kan man få det avskrivet vid den centrala bokslutsdiskussionen. 

Access 

Ö1C träffar kommunchefen på ledningsgrupp 1 gång per månad. Kommunchefen och Ö1C har också en 

resultatuppföljning enskilt och då är det hennes resultat som förvaltningschef som diskuteras och inte 

verksamhetens resultat. 

Ö1C beskriver mötesstrukturen enligt följande: hon har ett ledarforum, verksamhetscheferna har en led-

ningsgrupp på sin nivå med enhetscheferna. Det finns två nämnder som förvaltningen svarar mot, öst och 

väst. 

Ö1C har ledningsgrupp en gång i månaden med bara verksamhetscheferna. Före ledningsgruppen har hon 

ett ledarforum där alla chefer är med. Här ges information och ärenden bereds till ledningsgruppen så de 

kan fatta beslut på mötet efteråt.  

Ö1C berättar att hon träffar medarbetarna en gång per år på värdegrundsdagen som hon anordnar, eller på 

förekommen anledning i någon särskild fråga.  

När Ö1C beskriver hur hon prioriterar bland sina möten så går kommunchefens bokningar först. De flesta 

vet hon om i förväg, ibland sker det spontanbokningar. Andra möten som hon prioriterar är de med 

nämndordföranden i respektive nämnd. Det handlar om möten som är kopplade till politikerna; presidier-

na, AU, nämnd och förberedelser inför detta. Ö1C säger att det som prioriteras bort är hennes egna möten 

och egen tid. 

Acceptans 

Ö1C säger att ekonomistyrningen är accepterad i organisationen. Det märks när något behöver åtgärdas, 

hon delar då ut uppdrag att styra upp ekonomin.  

Ö1C berättar att det finns en ledarplattform och det finns ett utbildningsprogram för nya chefer.  

Handlingsutrymme 

När det gäller beslut om nedskärningar beskriver Ö1C att det går från ekonomichefen på kommunled-

ningsnivå via programnämnden och sen till driftsnämnden. Politikern beslutar och driftsnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att verkställa besparingen.  

Ö1C berättar att de haft stora nedskärningar i personalen så kunde hon väga upp det med utbildningsin-

satser. Då det gick att söka mycket centrala pengar till främst missbruksvården. Det var de som kände sig 

mest förfördelade utifrån besparingarna.  

Ö1C berättar att hon reducerat kostnaderna med 10 mnkr i samband med att nämnderna slogs ihop.  

Ö1C beskriver hur hon ser på sitt ansvar om inte ekonomin går ihop: ”Ifall vi då har lagt en budget och 

utfallet inte blir som den teoretiska budgeten vi la då måste vi ju skrapa ihop de pengarna någon annan-

stans. Det kan ju innebära att vi får lägga ner någonting. Medborgarna får kanske ta en lägre servicenivå 

för att ha råd med det andra.”  
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Ö1C beskriver hur hon tänker kring prioriteringar. Barn går alltid först. När man blivit vuxen och myndig 

kan man ta en del ansvar för sitt eget handlande.  

Ö1C berättar att förvaltningen både internt, och med konsulthjälp genomlyst känsliga konton. Förvalt-

ningen har vidtagit åtgärder i form av att anställa fler personal för att komma ifatt placeringskostnaderna. 

Detta har gett önskad effekt och kostnaderna har sjunkit.  

Ö1C säger att beslut om insatser fattas i respektive nämnd, men om det hotar underskott i den ena nämn-

den så kan pengar flyttas över till den andra. Detta kan ske när helst som på året. Ö1C säger att det har 

varit några väldigt tuffa år med besparingar.  

Ö1C reflekterar kring hur det blir med den nuvarande ekonomistyrningen och att det kan bli för korta 

perspektiv för den verksamhet som hon har ansvar för. Tidiga förebyggande insatser får stå tillbaka för att 

ha råd med externt köpt vård. Samtidigt så behövs tidiga och förebyggande insatser för att få ner kostna-

der. Ö1C tycker att ett bugetår är för kort tid. Det händer mycket i en sådan här verksamhet som snabbt 

får ekonomiska konsekvenser och är svåra att förutse. Hon uppger dock där de kan styra är de ”ben-

hårda”, här får verksamhetscheferna uppdrag för att reda ut situationen. 

Ö1C säger att som nu, när institutionskostnaderna sticker iväg, så kan man ju inte sluta placera. Det är ju 

lagstyrd verksamhet. Hon beskriver sin ambition kring den lagstyrda verksamheten: ”Vissa saker måste 

man ju fråga sig själv och naturligtvis gå in och titta på eller organisationen måste ju fråga sig själv; 

fattar vi beslut utifrån lagstiftningens intentioner eller fattar vi beslut utifrån någon kultur? Men fattar 

man beslut utifrån lagstiftnings intentioner så är det rättsäkert. För jag vill ju att det skall vara rättssäker 

organisationen. Då är det den här kostnaden och då måste vi skrapa ihop dom pengarna”. 

Ö1C berättar att båda nämnderna har samma reglemente och samma nivå i delegationsordningen. 2003 

togs all delegation bort, men nu är det full delegation igen på det som inte måste till nämnd. Dock finns 

det finns en trappa avseende delegation att man får besluta mer när man jobbat lite längre. 

På frågan om hon har mandat att driva förvaltningens alla frågor så svarar Ö1C nej. Hon tror att det har 

att göra med att det är en stor kommun och olika processer drivs från olika håll och där behöver hon vara 

följsam. 

Legitimitet 

Ö1C säger att förhoppningsvis är enhetscheferna väl insatta i vad som händer i omvärlden. Hon berättar 

att när de sparade som värst så försökte hon höja blicken och titta på forskning och utveckling. Många 

idéer till förändringar kommer från Ö1C själv, hennes nämndordförande eller andra chefer. Hon har prio-

riterat bort studiebesök och omvärldsspaning på grund av tidsbrist. Ö1C använder sig av nätet och ibland 

tittar hon på någon specifik kommun som hon hört talas om. 

Ö1C säger att när det gäller nyckeltal så finns ett nätverk med ungefär lika stora kommuner med jämför-

bar socioekonomisk struktur. 

Ö1 C säger att hennes legitimitet har blivit större då hon under 4 års tid visat att det blev bättre med en 

socialchef när man skall leda och följa upp. Nämnden har också haft överskott varje år. Nämnden har fått 

tillskott i budget när de fått gehör för omvärldsutvecklingen vilket är något som hon argumenterat för. 
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Ledarskap 

Ö1C beskriver sitt ledarskap som fort, kvickt, spontant och tydligt. Hon säger vad hon tycker. Hon tar tag 

i saker snabbt och gillar inte att vänta till sista dagen. Hon tycker att det är viktigt att vara tillgänglig, 

trovärdig och transparant. 

Ö1C fattar beslut som hon sedan förankrar. Ibland är det politiska beslut och då blir hennes roll att över-

sätta besluten till driftsnämndsnivå. När väl översättningen är klart så blir de ju på sätt och vis hennes 

förslag utifrån vad medarbetarna ser. Hon tycker det är viktigt att tydliggöra vem som står för beslutet när 

det gäller förändringar och att det är viktigt att prata om de politiska besluten; hur man skall göra för att 

komma i mål. 

Ö1C beskriver att IFO inte har någon demografisk fördelningsmodell, utan det gäller att ha försett kom-

munledningen med så mycket fakta som möjligt och försöka påverka utifrån de tendenser man ser. 

Ö1C förankrar ofta det som skall hända ibland politikerna så de inte blir överraskade. 

 

Nivå 2 

 

Ö2A  

Ö2A är verksamhetschef.  

Verklighetsbild 

Ö2A menar att de är relativt välförsedda med pengar inom förvaltningen. Ö2A beskriver att ÖSB är den 

övergripande strategin och budgeten. När beslut är fattat om ÖSB görs verksamhetsplan och budget som 

ska upp i nämnd i december. Han beskriver att det finns 4 målområden och en övergripande vision, samt 

ett stort antal delmål. Ö2A beskriver att de får en ram och att ramtilldelningen ska styras av de behov som 

finns. I alla fall i ”den bästa av världar”. 

Budgetprocessen beskrivs av Ö2A enligt följande: KS fördelar pengar till programnämnden. Det förs 

fram om de har specifika behov. Programnämnden fördelar sedan till respektive förvaltning så att de har 

en ram att förhålla sig till. Det görs försök till att uppskatta vad externa köp kommer att kosta och hur det 

utvecklingsarbete som görs kommer att påverka utfallet. Resurserna fördelas efter att man tittat på behov 

och personalkostnader. ÖSB, verksamhetsplan och budget tas i nämnden i december. Efter det kommer 

bokslutet, analys 1 i mars-april som är relativt summarisk och mest ekonomisk, delår i augusti/september 

som är mer omfattande.  

Ekonomen beskrivs av Ö2A göra månadsavstämning till nämnden som alla får ta del av. Så länge allt 

fungerar så löper det på, men om någon kostnad skulle dra i väg så kan det bli diskussion om att ställa om 

verksamhet.  

Access 

När det gäller möten så uppger Ö2A att det hans chef eller politikerna förväntar sig att han ska prioritera 

går i första hand. Det verksamhetsnära får stå tillbaka, vid behov av prioriteringar. Verksamheten priorite-

ras dock sällan bort helt, utan planeras längre fram i tid.  
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Ö2A sitter nära sin chef och kan gå in till henne, maila eller ringa om det är något som behöver tas upp. 

Det kan också vara så att frågan ska lyftas på ledningsgrupp. De träffas varje måndag. Ö2A beskriver att 

han har egen ledningsgrupp och en gemensamt med sin kollega. I den gemensamma kan man lyfta frågor 

som behöver kroka i varandra. Där kan man förankra och diskutera frågor. 

Acceptans 

Ö2A uppger att han inte vet om det stämmer, men att man ibland kan känna att det finns en placeringskul-

tur. För att det kan vara skönt att få iväg en person och slippa brottas med den på hemmaplan. Att det 

ibland finns en övertro på vissa typer av insatser. ”… det finns ju fortfarande en hög andel av socialarbe-

tare, som inte gärna vill finna sig i att vi lever i en ekonomisk realitet. Så är det väl och tycker att vi ska 

ge mer hjälp åt den utsatta. Vilket jag tycker är i grunden är en helt okej och fin tanke, men i praktiken 

håller den liksom inte”. Ö2A tror det finns en större benägenhet att ”trolla med knäna” i mindre kommu-

ner. Ö2A anser dock att det finns en ökad medvetenhet om ekonomistyrning i förvaltningen. Det är inte 

längre en självklarhet att verksamheten ska drivas av kommunala utförare. Han menar att konkurrensut-

sattheten gör att det blir viktigare att följa upp sina resultat. Ö2A tror att ekonomistyrning är accepterat på 

det sätt att man förstår premisserna man arbetar utifrån.  

De har en ledarskapsplattform och ledarskapsutbildning som ska erbjudas alla chefer.  

Handlingsutrymme 

Ö2A beskriver att diskussion om budget sker på de olika ledningsgrupperna och på ledarforum. Ledarfo-

rum är 3 ggr/år. Ö2A träffar nämnden i samband med delårsrapport och verksamhetsplan ca 2 ggr/termin. 

Ö2A tycker att han har stor möjlighet att påverka fördelning av resurser. Det är han, förvaltningschefen, 

andra områdeschefen och ekonomen som har träffar gällande fördelning av resurser. Det har varit små 

förändringar. Förutom att de har förstärkt myndighetssidan, men då har de fått extra tillskott. Ö2A uppger 

att beslut om nedskärningar fattar politiken beslut om officiellt, men ofta har tjänstemännen fått i uppdrag 

att skriva ett underlag. 

Ö2A beskriver att är en uppskattning av vad saker kommer att kosta. Han menar att vissa saker går att 

påverka och att det då ska ställas krav och man ska kunna redovisa vad kostnaden beror på. Kan man inte 

beskriva vad avvikelsen beror på så bör man kunna hålla sin budget. ”Andra typer av placeringskostna-

der är mycket krångligare. Men det märkliga för mig det är att man ibland betraktar budget som något 

faktiskt som finns”.  

Förvaltningens känsligaste konto är externa köp av vårdplatser. Ö2A beskriver att han tror att ekonomi-

styrning kan påverka bedömningen i ärenden i ”den värsta av världar”, men han hoppas att det inte är så. 

”På ett plan kan jag säga, jag tycker att det inte får råda någon tvekan om vilket som går före det andra, 

om man ställer det på sin spets. Och i min värld är det så, att det går inte att säga att om pengarna för 

LVU placeringar är slut i oktober, så får vi inte göra någon förrän nästa år.” Han menar att det som är 

viktigt är att försöka hitta kreativa lösningar som är kvalitativt likvärdiga, men till mindre kostnad.  

Ö2A uppger att ”… mandatet är väldigt tydligt uttalat i teorin, men i praktiken blir det lite luddigt emel-

lanåt”. Ö2A menar att det ibland finns frågor där han inte alltid vet hur långt hans mandat sträcker sig, 

men uppger att det finns i alla roller. Han tror att det är viktigt att man får in en kultur där man har respekt 

för den hierarkiska ordningen. Ö2A upplever att han har mandat i grupperna. 

 



48 
 

Legitimitet 

Ö2A säger att målsättningen finns att minska institutionsplaceringar så utgår man från att man placerar 

för mycket. ”… och egentligen är det ju underförstått ett ifrågasättande av verksamhetens kompetens. Det 

är som att man säger - vi tycker ni placerar i onödan. 

Ö2A berättar att deras ekonom bidragit mycket till att utveckla sättet att göra prognoser och menar att det 

är gynnsamt för deras möjligheter att bedriva ett gott arbete. Det är viktigt att de visar på att de kan sköta 

verksamheten.” Så kan vi göra bra uppskattningar och de slår in, ja då får vi liksom ett gott anseende och 

det gynnar ju hela verksamheten.” 

Ö2A anser inte att han behöver försvara sin verksamhet. Däremot kan han tycka att man drar i de resurser 

som förvaltningen har åt olika håll. Där kan han ibland se att han behöver gå in och ta diskussioner. Det 

ska i så fall ha mervärde för brukarna och avlasta.  

Avseende omvärldsbevakning så säger han att de inte gör det så mycket. Det tittar mer på enskilda förete-

elser. Han menar att hur väl något fungerar är kontextberoende, då de omgivande förutsättningarna kan se 

olika ut. Han tycker att de är något introverta, men att det handlar om tid också. 

Ledarskap  

Ö2A beskriver sig som en klok, reflekterande person och hoppas att han kan sprida ett lugn, då han tror 

att det behövs i denna typ av verksamhet. Tre egenskaper som han tar fram är envishet, ödmjukhet och en 

stor portion humor. Han berättar att han gillar att uppmuntra kreativitet och engagemang. Att han inte är 

mer styrande än han behöver, vilket kan innebära att han då ibland kan bli mindre styrande än vad som 

behövs. Ö2A uppger att han vill ge ansvar och ha förtroende för sina medarbetare och gillar inte att kon-

trollera. Däremot menar han att det är viktigt med uppföljning och att fokusera på positiva saker, samt 

framgångar. Ö2A menar att han blivit mer otålig med åren, samtidigt som man bör ha en respekt för den 

stora organisationen. Att det inte är enkelt att ställa om från en dag till en annan. ”Så det är något vi be-

höver vara kloka i när vi pratar om att enkelt och smidigt styra om resurser och så där. För det är ju 

faktiskt människor som är de där resurserna”. 

Ö2A menar att utgångspunkten för att ändra sitt arbetssätt är viktigt. Det är viktigt att göra det man tror 

blir bättre för den enskilde, att exempelvis vara kvar i sin hemmiljö, gå i sin vanliga skola etc. Inte för att 

det ska bli billigare, utan det kan ses som en bonus. 

Ö2A uppger att han arbetar genom sina chefer och arbetsledare och det blir deras uppdrag att föra ut och 

förankra. I diskussion om värdegrund har de dock samlat all personal. Vid beskrivning av hur han agerar 

vid förändringar menar han att när han är grundad i ett beslut, så kan han stå för beslutet och förklara. 

Han är mottaglig för synpunkter och kan då ändra i vissa delar. Men om han bestämt sig att det är rätt så 

viker han inte. Om någon av hans chefer har svårt att genomdriva förändringen, så kan de träffa arbets-

grupperna gemensamt. Ö2A menar att det ibland kan handla om att människor behöver tid på sig att för-

stå vad som gäller.  

Ö2A uppger att i den stund han tackade ja till sitt uppdrag, så innebar det vissa spelregler att förhålla sig 

till. Han kommer aldrig att ha obegränsat med resurser för att göra allt de önskar, utan ambitionen är att 

”…göra mesta möjliga kvalité till minsta möjliga kostnad...Vi har också som ambition och tro på att ett 

maximalt utnyttjande av interna resurser är ett sätt att nå dit under förutsättning att vi har jättebra kva-

lité i vårt interna utfall” 
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Ö2B  

Ö2B är verksamhetschef.  

Verklighetsbeskrivning 

Ö2B beskriver att de har haft nuvarande ekonomistyrningsmodell under cirka fem år. ”ÖSB”- den över-

gripande politiska intentionen är grunden för ekonomistyrningen och budgetprocessen. Det är utifrån den 

det görs prioriteringar och ges uppdrag, samt utarbetas verksamhetsplan för förvaltningen. Hon beskriver 

att det är en ”… övergripande del för hela förvaltningen, som sedan silas ner i indikatorer och aktiviteter 

till de enskilda avdelningarna och enheterna.  Sedan gör vi en årsberättelse och gör analyser och tittar 

på tendenser och så håller vi på…” Hon beskriver kvartal, halvår och helårsuppföljningar, samt hur bud-

getprocessen ser ut under året. Att i juni diskuteras budget och intentioner för nästkommande år på poli-

tisk nivå, samt att den fastställs i oktober, då internbudgetarbetet påbörjas.  

Ö2B beskriver att de har en heldag med politikerna för att gå igenom ”ÖSB”, dvs. ekonomistyrning och 

målområden. Sedan arbetar hon med verksamhetsplan med enhetschefer tillsammans avdelningsövergri-

pande.  

Ekonomen inom förvaltningen beskrivs ha en central roll och träffar enhetschefer, avdelningschefer och 

förvaltningschef regelbundet. Det sker månadsuppföljningar varje månad där ekonomen är med, både 

enskilda träffar och på ledningsgrupp. Även i samband med kvartal, delår och årsbokslut.  

När det gäller information om ekonomistyrning/budget så är det ekonomen som ansvarar för mycket av 

den. Hon vill att ekonomen regelbundet ska gå igenom ekonomin med cheferna. Detta för att de ska vara 

steget före innan ekonomen går till nämnden och redovisar resultatet. ”Så det innebär ju att mina chefer 

blir ju väldigt drivna i någon slags delaktighet.”  

Access 

Ö2B menar att de möten som förvaltningschefen kallar till är högprioriterade och sina egna ledningsgrup-

per. Hon prioriterar bort möten som hon bedömer att någon annan kan gå på. Ö2B träffar sin chef i prin-

cip varje dag och har egen ledningsgrupp varje vecka, men träffar sina chefer informellt flera gånger om 

dagen. Politikerna träffar hon ca 1 gång/ månad. 

Acceptans 

Ö2B menar att ekonomistyrning är accepterat i organisationen. Hon anser att det handlar om ”hur vi lite 

som högre chefer kommunicerar. Vad ger vi för ton, hur ser vi till att enhetschefer blir inkluderade i tän-

kandet och ser det som utmaningar och strategier” Acceptansen lever på förvaltningsnivå, men hon me-

nar att den inte ska vara lika levande på samma sätt på enhetsnivå. Det kan dock skilja sig mellan de olika 

delarna på enhetsnivå och mellan chefer. Hon menar att alla chefer har koll på ekonomin, men att man 

levandegör det mer eller mindre. 

Det finns en ledarplattform/policy, chefsforum och en ledarskapsutbildning som heter ”Det personliga 

ledarskapet” som alla chefer får gå. Man har också satsat på gruppledarna. Ö2B menar att det ska finnas 

en röd tråd från rådhuset ner i organisationen.  
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Handlingsutrymme 

Hon skulle önska att hon var mer delaktig vid beslut om nedskärningar för att undvika oklarheter och 

missförstånd, då det kan göra att det blir oro i organisationen. Ö2B upplever att hon har inflytande hur 

resurserna fördelas. 

Ö2B upplever att man ibland gör lika som man alltid gjort i diskussion om fördelning av resurser. Hon 

menar att det finns en tradition i fördelningen. ”Det är svårt att hitta ett annat sätt, utan man springer i 

samma ekorrhjul i sin argumentation och sitt lösningsförslag” Hon menar att det kanske inte är så be-

kvämt att tänka annorlunda, för det innebär att man kanske måste dela med sig. Det blir inte enkelt när det 

kommer till aktiv handling. Hon menar att budget är ett styrmedel, men upplever ibland att hon inte får 

vara med och påverka på riktigt.  

Det konto som är känsligast inom Ö2B’s ansvarsområde är externa köp av vård, det handlar framförallt 

om placeringar av barn och unga utanför hemmet. 

Ö2B beskriver att det som påverkar utfallet är vad som kommer in till kommunen. ”Håller jag inte min 

ekonomi, placerar vi för mycket, så drar vi över på externa köp, så får vi avskeda personal. Så funkar det 

ju”. Vid beskrivning av ekonomistyrning och lagens intentioner och eventuella dilemman menar hon att 

det finns konflikter. Men att det beror på hur man förhåller sig i det konfliktläget. Hon menar att om det 

behöver placeras och det kostar mycket så är det viktigt att man kan argumentera för det och att vara noga 

med uppföljningar av placeringar. Tidsbrist får inte vara ett skäl till att uppföljningar inte görs. 

Ö2B tycker att hon har mandat hos enhetschefer och anser att det är en fördel att hon jobbat med ”hant-

verket” och har en teoretisk bas. 

Legitimitet 

Ö2B upplever att de diskuterar områdeschefer emellan hur de kan hjälpas åt över gränserna. Ö2B tycker 

inte att hon behöver försvara sin verksamhet. 

Ö2B uppger att mycket av deras ideér kommer från organisationen själv. Hon beskriver att de är dåliga att 

ta in från andra och hinner inte riktigt med det. De har dock några kommuner som de tittar på. Hon be-

skriver att omvärldsbevakning får påverkan. 

Ledarskap  

Ö2B beskriver att för henne är utgångspunkten i arbetet ett grundmurat brukarfokus. Det är viktigt att de 

har en god verksamhet för de utsatta barn och ungdomar som de är till för. En erfarenhet hon har är att 

jobba i team med andra kompetenser och menar att det är viktigt att både ha ett helhetsperspektiv och se 

delarna. Ö2B beskriver sig själv som drivande och att hon inte ”tappar bollar”, samt att hon har en massa 

energi och lust och en grundinställning att det alltid går att göra bättre. Hon säger att hon är respektfull, 

lyssnande och drivande. Det är viktigt med en dialog och att fånga upp personalens tankar och idéer. Hon 

beskriver vidare att ”Jag behöver hålla koll på att jag inte vill mer än vad mina enhetschefer vill för då 

kommer det inte bli någon förändring”. 

Ö2B beskriver avseende institutionsplaceringar och kostnader för dessa att hon inte tror att barn och ung-

domar mår bra av att vara för länge på institution. Hon anser att det är viktigt att veta vad man gör och 

syfte med placering. Att också utmana sina egna resurser och kulturen, samt hitta hemmaplanslösningar.  

Ö2B menar vidare att det är viktigt med en rättssäker myndighetsutövning som inte är för kantig, utan 
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också kreativ. ”Min uppgift är att använda resurserna maximerat och se till personalen också. Politiker-

na styr prioriteringsområden och riktningar och så ska det ju vara”  

Ö2B ser sig själv som demokratisk och menar att det är viktigt att vara noga med samverkan och att frå-

gor kommer upp på APT och i samverkan. Det är angeläget att använda sig av informationsmöten och ha 

en öppen dialog i ett så tidigt skede som möjligt.  

 

Ö2C  

Ö2C är ekonom på förvaltningsnivå. 

Verklighetsbild 

Ö2C berättar att de har 400 mnkr i förvaltningens budget. De köper insatser för ungefär hälften och för 

resterande drivs verksamhet. Ö2C beskriver kommunen som välmående. Han uppger att Örebro kommun 

ökar med cirka 2000 invånare per år och att en del av dessa naturligtvis hamnar inom socialnämndens 

område. Ö2C säger att man får pengar för volymökningar, löneökningar och kostnadsökningar. 

Ö2C beskriver att de har ”ÖSB”, den övergripande strategin och budgeten. Han menar att det är en liten 

del i ÖSB som handlar om budget och resterande är mål och politiska visioner. Man får en ram som man 

ska hålla sig till och uppdrag som ska göras. Det är inte säkert att man får pengar för alla mål och uppdrag 

man ska göra, utan man får utgå från det man har. Om de har någon modell så är det rambudgetering.  

Ö2C gör varje månad en löneuppföljning och beskriver hur de ligger till i förhållande till riktvärdet. Han 

gör likadant med vård och behandlingskostnaderna. Han följer också dygnskostnader varje månad. Ö2C 

uppger att han går igenom det med enhetscheferna varje månad. Övriga kostnader sammanställs 4 

gånger/år, då han träffar ledningen och går igenom totalen. Det är också viktigt att titta på personalkost-

nad. Om de håller den så finns det stor chans att resten går ihop. 

Access 

Ö2C har daglig kontakt med socialchefen. De tar saker muntligt och löser det praktiskt. Ekonomi diskute-

ras på ledningsgrupp.  Ö2C menar att det finns få kanaler till rådhuset. Han träffar ekonomichefen ca 1 

gång/kvartal. Han har regelbundna träffar med ekonomen på programnämnden Social välfärd.  

Acceptans 

Förvaltningen har fått ett extra tillskott 2 gånger under de 4 år han arbetat i verksamheten. Han menar att 

de haft skäl för att få ett tillskott, har kunnat visa på det och då har de inte fått ett nej. ”Jag uppfattar det 

som att i kommunen, så vill man ju att nämnderna ska ha rimligt med pengar”.  

Ö2C tycker att ekonomistyrning är accepterat. Enhetscheferna har sin ram och han uppger att ingen av 

cheferna drar över. Han uppfattar det som att det finns en ekonomisk medvetenhet. 

Handlingsutrymme 

Ö2C uppger att de diskuterar ekonomi på ledningsgrupp och i flera andra forum. Ö2C menar att han har 

stort inflytande över hur resurser fördelas, men menar att diskussionen handlar mest om att sammanställa 

behoven kontra den ram man har. Det är när den tilldelade ramen inte stämmer med framräknat behov 

som det blir diskussion. ”Nästan allt utgår från det man har och så lägger man till satsningar och drar 
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bort det man inte får liksom… det mesta man har är ju det man har året innan”. Det är de sista 100 mil-

jonerna som diskuteras av 7,5 miljarder totalt i kommunen, d v s satsningarna. 

Beslut om nedskärningar tas av nämnd, men kan ske på förslag från socialchefen. 

Ö2C uppger att tidigare var det mer detaljer och regler kring budgeten, exempelvis fick man inte byta 

personalkostnad mot annat. Nu har cheferna mer ramar och uppdrag. Han menar att ju mindre detaljer, 

desto mer ansvar kan man ta. 

Ö2C uppger att ser de att budgeten sticker iväg under året i ena nämnden så kan de flytta pengar mellan 

nämnderna. Det går att göra omfördelningar under löpande år. 

Ö2C uppger att det inte går att ta höjd för de stora familjerna som ska placeras. ”Om man ligger runt 0 

eller någon miljon plus eller minus, så får man ett 4 miljoners ärende. Det går ju inte. Ska man säga upp 

8 personer då eller? Det går ju inte att parera sådant.” Han uttrycker att det är viktigt att arbeta med 

varje avvikelse, annars kan det bli ett stort underskott.  Ö2C uppger att det får inte bli en trend att köpa 

verksamhet och tänker att organisationen alltid kan bli bättre. Det är socialsekreterarna som gör av med 

pengarna, så det är viktigt att det är förankrat hos deras chefer och gruppledare.  

Ö2C berättar att de anställt en placeringssamordnare för att hålla dygnssnittkostnaderna. Trots prisök-

ningar med 3 % så har de sänkt kostnaderna med 5 %.  

Ö2C säger att han jobbar på uppdrag av socialnämnden och det är hans mandat. Han ser politiken via 

socialchefen och områdescheferna som sin uppdragsgivare och enhetscheferna som sina kunder. Ö2C 

upplever att han har mandat och han är den ende som jobbar med frågorna i förvaltningen.  

Legitimitet 

Ö2C uppger att görs en saklig framställning så upplever han att det lyssnas på den. Hade han inte kunnat 

redovisa statistik så hade de fått lägre ram 2014. Viktigt att kunna visa på siffror när det kommer påståen-

den. 

”Vi har ju våran ram, vi kommer hålla den för 4:e året i rad. Och tack vare det så tror jag vi har bra 

status i kommunen” Ö2C beskriver att vid årsbokslut så redovisas helheten. Det finns ett system med 

röda, gula och gröna signaler”. Ö2C säger att deras två nämnder har grönt på nästan allt. Man väger in 

ekonomin och hur de arbetar med sina processer, personal, samt uppfyller kommunens mål.    

Ö2C uppger att han har jobbat jättemycket med statistik, egen statistik, så att han har underlag för det som 

sägs. De är bra på att ta fram eget material, men inte så bra på omvärldsanalys. Han upplever att de kör 

”det egna racet”. De kollar på statistik eller andra jämförelser. Han upplever att de är dåliga på att jäm-

föra nyckeltal och ekonomiska mått. 

Ö2C tycker inte att de behöver försvara verksamheten i förhållande till andra. 

 

Ledarskap  

Ö2C beskriver att hans roll är att serva cheferna.  Ö2C menar att han styr med ramar, men lägger sig inte i 

detaljer. ”Viktigast i mitt jobb är att ha koll på hur vi ligger till ekonomiskt jämfört med budget och kunna 

vara med och förklara avvikelsen på ett bra sätt både till socialchef och enhetschefer” 
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Han uppger att han är aktiv gentemot cheferna. Han träffar de tre chefer som har ansvar för köpt vård 

varje månad och övriga 4 ggr/år. ”Jag är ju lite av en blåslampa”  

Ö2C menar att det är viktigt att ha fokus på externt köpt vård, och det är viktigt att följa upp dygnskost-

nad och placeringslängd. Det behöver inte innebära en försämring för den enskilde. Det finns inga domar 

eller brukarundersökningar som visar på det. Ö2C tror att det mer påverkar vinsten för de enskilda be-

handlingshemmen. 

 

Nivå 3 

 

Ö3A  

Ö3A är enhetschef.  

Verklighetsbild 

Ö3A beskriver budgetprocessen och säger att ungefär den här tiden (november) så lägger man fram äs-

kanden från enheterna till förvaltningsekonomen. Dvs. påtala behov av förändringar i budget. Avdel-

ningscheferna önskar också få del av en planering/önskemål runt utbildningar och konferenskostnader. 

Ö3A säger att 70 % av enhetens kostnader består av personal och 10 % motsvarar lokalkostnader. Ö3A 

säger skämtsamt att de sällan får besked om nästa års budget förrän framåt våren, och då har halva budge-

ten gått åt redan. Ö3A tror att det är i samband med februarinämnden som de får besked.  

Access 

Ö3A berättar att de har ledningsgrupp varannan tisdag, då samlas alla enhetschefer, både på myndighets-

utövningen och ”interna resurser” tillsammans med sina respektive chefer. Först ses man gemensamt och 

sedan delar de upp sig. Sedan finns det något som kallas ”ledarforum” som socialchefen kallar till, en 

måndagseftermiddag i månaden. Dit går alla chefer och stödfunktioner som jurist, planerare och ekonom.  

När Ö3A har fullt i sin kalender säger han att han prioriterar sin egen verksamhet, personal och verksam-

hetsmöten. Ö3A tycker att det är viktigt att möta familjecentralerna, och fältgruppen t ex när det är aktu-

ellt med hot- och våldsfrågor. Då ringer han hellre till sin chef och ställer in en chefsträff, om det hänt 

något i verksamheten.  

Acceptans 

Ö3A säger att kommunen har en ledarskapsutbildning som han gick för flera år sedan. Han känner också 

till kommunens ledarskapspolicy. 

Ö3A säger att han tror att alla förstår och accepterar ekonomistyrningen i förvaltningen, att man måste 

vara väldigt noga med de pengar man får. Ö3A säger att det är märkligt att när verksamheten får ett un-

derskott, då ska man spara, och när det blir ett överskott, då dras det pengar i nästa års budget. Ö3A har 

ett överskott i en verksamhet i år och han säger att han kommer att propsa på att få behålla de pengarna, 

att det fanns skäl till att de inte blev använda fullt ut i år.  

Ö3A säger att han kan se att synen på ekonomistyrning har förändrats under de 30 år han har jobbat. Han 

säger att även om man pratade om ekonomi även då så tror han att det finns en större ekonomisk medve-

tenhet nu. Ö3A tycker att det är bra eftersom det är skattepengar man hanterar.  
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Handlingsutrymme  

Ö3A säger att han tror att det gått bra för förvaltningen ekonomiskt de senaste tre åren, att de haft ett 

överskott. Han säger att det är förvaltningschefen och avdelningscheferna som är mest involverade i bud-

getprocessen. Men Ö3A tycker att det sett likadant ut väldigt länge. Om man måste spara i verksamheten 

så blir Ö3A involverad, då diskuterar de i ledningsgruppen, och det tycker Ö3A är bra.   

Ö3A tycker att han har ledningens mandat att driva enhetens frågor, och han säger att han ”tar” sitt man-

dat och förklarar att han väldigt sällan ringer sin chef och frågar om lov. Han menar att han har sin budget 

och den sköter han. Men om han förstår att någon fråga kan vara känslig, då stämmer han av med sin 

chef.  

Ö3A tror att han har arbetsgruppernas mandat också, han hänvisar till kommunens ledar- och medarbetar-

undersökning och säger att han fått gott resultat där. ”Sedan är det säkert några medarbetare som tycker 

att jag är eländig, säger Ö3A.” Ö3A tänker att en del av mandatet kommer med delegationen, men att det 

också handlar om vilket förtroende man har hos personalen. Där handlar det mer om deras syn på hur han 

driver enhetens frågor.  

Ö3A säger att när man gjorde besparingar för tre år sedan så fanns det direktiv från politiken att komma 

på var man skulle spara, men att de inte fick röra det förebyggande arbetet.  

Legitimitet 

Ö3A säger att man regelbundet gör organisationsförändringar i kommunen. Han säger ”ja, vi jobbar väl i 

tre, fyra, fem år i taget – sen kastar vi upp alla bollarna i luften och så gör vi om”. Ö3A tror inte att Öre-

bro kommun har någon direkt förebild i någon annan kommun. Han tror att det finns lite kontakt med 

andra jämnstora kommuner som Linköping, Norrköping, Västerås och kanske Karlstad. Han tror att man 

ibland kan titta på någon särskild fråga där någon kommun varit väldigt framåt eller kommit på nya saker.  

Ö3A ser ingen direkt nackdel med att omvärldsbevaka utan tycker att alltid får man med sig något, det 

kan vara att ”ja just ja, så kan man också tänka” eller ”fan vad korkat de tänker där”, fast sedan kanske 

man får en förklaring och då tänker man att ”det går ju också bra”. Med förra enheten säger Ö3A att de 

åkte en gång per år och tittade på andra kommuner. 

Ö3A säger att han inte gillar att när högre chefer tittar på andra kommuner så är det oftast enbart för att 

jämföra kostnader, att det är som någon tävling om att vara så billiga som möjligt. Han tänker att man kan 

vara stolt istället för att man lägger större energi på en fråga, än en kommun som gör det billigare.  

Ö3A tycker att socialtjänsten är ganska styvmoderligt behandlade, han tycker sig se en skillnad mot LSS-

verksamheten och äldreomsorgen, där ”gödslar” de på med pengar.” Men när socialtjänsten ser ökade 

behov, då ska vi spara oss ur det.” Där blir det inte en behovsfråga utan en metodfråga, man blir hänvisad 

till att lösa frågan på annat sätt.  

 

Ledarskap 

Ö3A säger att skillnaden på hans roll och hans chefs roll är att avdelningschefen har lite mer ”helikopter-

perspektiv” och ett större mandat. Ö3A beskriver att han har 12 arbetsgrupper. Fältgruppen har en 

gruppledare så där har han hjälp av någon att sköta de vardagliga frågorna. Ö3A tycker att det är svårt att 

få ihop det med så många arbetsgrupper, risken är att han blir en ”förvaltare” säger han, det blir fullt upp 
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med vardagliga frågor och nu t ex håller de på att bygga om 3 familjecentraler och det går åt mycket tid 

till byggmöten osv.  

Ö3A säger att det han tycker är viktigast i sitt arbete är mötena med personalen. Han säger ”och förläng-

ningen av det blir ju att fundera på vad gör vi, gör vi rätt saker, kan vi göra på ett annat sätt… Ja, liksom 

driva, utveckla, förändra och förbättra verksamheten blir det ju då”. När Ö3A ska beskriva sitt ledarskap 

säger han att han är dialoginriktad och att han gillar att vrida och vända på saker. Ö3A gillar att tänka på 

utveckling och förbättring. Han tycker att han är ganska prestigelös och han hoppas att han är ganska 

tydlig med vad som är ok och inte ok. Och så tycker han att det är viktigt med humor, även lite galghu-

mor. Tre förmågor som Ö3A är stolt över är att han har stort engagemang i frågorna, hans förmåga att 

skapa delaktighet och att vara tydlig. En annan sak som han tycker är viktig är att ringa upp, svara på 

meddelanden och att komma i tid till möten.  

När Ö3A ska förankra ett beslut hos ledningen så ringer han sin chef. När han ska förankra ett beslut hos 

medarbetarna så beror det lite på vilken typ av fråga det är, hur han gör. Han kan ta upp frågan på ett APT 

eller ibland bara att ge information. När Ö3A ska driva igenom en förändring så säger han att oftast är de 

överens och då är det inga bekymmer. Men om någon arbetsgrupp har svårt att se någon nytta med för-

ändringen, eller kanske tänker att det inte är deras ansvar att göra en arbetsuppgift så säger Ö3A att han 

får vara tydlig med att förändringen gäller och sedan följa upp att den verkligen kommer till stånd. Ö3A 

säger att det kan vara bra att säga att man ska ”prova” för att sedan följa upp hur det faller ut. Ibland hän-

visar han även till det uppdrag som ytterst kommer från politikerna, där man t ex vill se att man har vissa 

öppettider på familjecentralerna osv.  

Ö3A informerar om enhetens ekonomi på vartannat APT och någon gång per år går han igenom mer de-

taljerat med varje verksamhet hur de ligger till. Familjecentralerna har en väldigt ”rörlig ekonomi”, säger 

han, och utifrån det har de tillgång till uppföljningssystemet så att de själva kan gå in och titta hur de lig-

ger till ekonomiskt. Ö3A informerar också om hur hela förvaltningens ekonomi ser ut med jämna mellan-

rum. Om Ö3A måste genomföra ekonomiska åtgärder så tar han upp frågan på APT och vid avveckling 

av verksamhet så bokar han enskilda samtal med berörda, och så försöker han föra en så öppen diskussion 

som möjligt.  

 

Ö3B  

Ö3B är enhetschef. 

Verklighetsbild 

Ö3B har goda kunskaper om hur ekonomistyrningen fungerar och hur budgetprocessen går till i kommu-

nen. Uppföljning av ekonomin sker månadsvis med deras förvaltningsekonom. Ö3B följer också själv upp 

enhetens budget och utfall. 

Access 

Ö3B träffar sin chef på ledningsgrupp varannan tisdag. Och så har de ”ledarforum” en gång i månaden. 

Utöver detta har de telefon och mailkontakt. Han tycker att hans chef har god tillgänglighet.  De träffas 

inte enskilt på regelbundna tider och det är han nöjd med. Ö3B träffar socialchefen på ”ledarforum”. Poli-

tikerna i nämnden träffar han väldigt sällan. Förutom ledningsgrupp och ”ledarforum” finns det olika 

utskott för tjänstemännen där de jobbar i tvärgrupper med olika områden. Ö3B sitter med i personalut-

skottet där de bland annat pratar om prioriteringar i lönerevisionen, hur man ska tänka inför nästa år osv. 

Sedan tar man med sig dessa frågor till ”ledarforum” som socialchefen håller i.  
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Om Ö3B måste göra prioriteringar av möten så sätter han de möten som har med verksamheten att göra i 

första hand. Han tycker att det finns möten som kan vara svåra att ta bort, men det händer att han ringer 

och meddelar att han inte kan komma på ledningsgruppen för att det har hänt något. Ö3B tycker att 

”APT” också hör till de möten som är viktiga. Samverkansträffar och andra träffar som är mer övergri-

pande tycker han ibland kan kännas mindre angelägna, han säger att han kan känna att han skulle få mer 

gjort av att inte närvara, men att han går ändå. Den sociala samvaron med chefer och kollegor är viktig, 

säger han, men står kanske inte alltid i proportion.  

Sina medarbetare träffar Ö3B regelbundet vid ”APT”. Sedan kan en del kontakt ske naturligt eftersom 

han sitter i samma byggnad som det ena boendet. Ö3B säger att han inte har insyn i det dagliga arbetet, 

men att han är nöjd över att inte sitta centralt i ”Kexfabriken”.  

Acceptans 

Ö3B uppger att han vet att kommunen har en ledarskapspolicy men säger att han har svårt att redogöra för 

den. Han säger att när kommunen fick en ny kommundirektör så la han alla förvaltningsdirektörer ”under 

sig själv”. Kommundirektören står också som kallande till ”chefsforum” en gång per år vilket Ö3B tycker 

var en bra ansats.  

Handlingsutrymme 

Förslag om besparingar till nämnden läggs av socialchefen säger Ö3B. När beslut om nedskärningar ska 

drivas igenom läggs det ofta ut som uppdrag, först till verksamhetscheferna för att se över vad och hur 

besparingarna ska genomföras. Han blev del av ett sådant uppdrag för ett par år sedan. Det handlade om 

att han skulle öka beläggningen på ett av boendena till 85 %. Ö3B säger sig vara nöjd med graden av 

delaktighet avseende detta.  

På frågan om hur det ser ut med delegation för känsliga konton säger Ö3B att han har delegerat ut besluts-

rätt om att ta in vikarier till sina samordnare. Han säger att han inte kan flytta runt resurser hur som helst 

mellan sina olika verksamheter, men däremot kan han ta ansvar för att se till att resurser används på ett 

bra sätt. Ett exempel är om det är lugnt på ett ställe så ser man över vad man kan göra för att hjälpa andra 

verksamheter, utan att för den skull tumma på vad som krävs för grundverksamheten.  

Ö3B tycker att han har gott mandat från ledningen att driva verksamheten inom ”hans ramar”. Sedan 

finns det frågor som han inte har full befogenhet i, främst personalfrågor. Han har inte samma mandat 

som sin chef, att driva personalfrågor utan där behöver han ta hjälp från sin chef eller personalavdelning-

en om han vill göra större förändringar. Ö3B tycker också att han har gott mandat från sina arbetsgrupper 

att driva enhetens frågor. Det tycker han att han får bekräftat i kommunens medarbetarundersökning.  

Legitimitet 

När idéer och reformer genomförts så tror Ö3B att man tittat på hur andra förvaltningar eller kommuner 

gjort. Han säger att han inte tror att politikerna själva klurat ut någon modell utan att man tittar sig om-

kring och ser vad som är på gång och trendigt. Han tycker att man är dålig inom kommunen på att utvär-

dera innan man förändrar.  

Ö3B säger att han vet att man tittar sig omkring, på hur andra kommuner gör, men att det inte finns någon 

specifik förebild just för Örebro kommun. Han nämner att det finns 5-6 kommuner som man jämför sig 

med. Han tycker dock att det är fel att man bara jämför sig ekonomiskt, om man ligger högt eller lågt i 

förhållande till de andra kommunerna, men Ö3B säger att det vore bra om man vägde in kvalitén man 

erbjuder kommunmedborgarna när man gör sådana jämförelser.  
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Ö3B säger att han tycker att det kan ge något att omvärldsbevaka, men att risken är att man avsätter onö-

dig tid till att titta på något ”ogenomtänkt”. Att man behöver tänka till runt vad man vill när man bestäm-

mer sig för vad man ska titta på, och att det inte känns meningsfullt att bara åka någonstans och titta för 

att det är ”kul”.  

Ö3B tycker inte att han behöver försvara sin verksamhet i förhållande till andra så speciellt ofta. Men i 

vissa frågor kan han få kämpa för att hans personal ska omfattas av samma förmåner eller beslut om övrig 

personal, som t ex rätten att ta ut semesterersättning i semesterdagar. Eller möjligheten för nattpersonal att 

kunna komma in på möten dagtid, att kunna göra scheman som tillåter det.  

Ledarskap 

Ö3B redogör för hur hans tjänst skiljer sig från verksamhetschefen. Han säger att t ex så är han mer ope-

rativ och har inte samma bild av helheten som hans chef.  

Ö3B säger att det han tycker är det viktigaste han gör som chef är att kunna verka för en organisation där 

medarbetarna kan göra det de är satta att göra – att ge så god vård och behandling som möjligt till de ung-

domar som är placerade. Han säger ”Att jag ska vara ett verktyg för att personalen ska kunna gör det 

jobb som lagstiftning kräver, som politiska beslut i Örebro kräver, och den rätt som ungdomar har, och 

deras familjer”. På frågan hur Ö3B skulle beskriva sitt ledarskap säger han ”hård men rättvis” och menar 

att det är viktigt att personalen har rätt utbildning och förståelse för sitt uppdrag. Han säger att han inte 

vill vara inne och detaljstyra i den dagliga verksamheten, han säger att där har samordnarna mycket bättre 

inblick för att kunna vara ett gott stöd. Däremot tar Ö3B beslut som rör kostnader och driver att personal 

ska hålla sig informerade om vad som gäller, och beslut som tas. Tre viktiga egenskaper eller förmågor 

som Ö3B tycker att han har är att han kan sin verksamhet, att han är mån om att det ska vara ett bra ställe 

(god kvalitet) och att han inte är svår att ha att göra med.  

När Ö3B ska förankra ett beslut hos ledningen, som kommer ur ett förslag från personalen, så ber han 

först om ett skriftligt underlag som han sedan gör en egen skriftlig bedömning på, och lägger till inform-

ation om kostnader, för- och nackdelar samt en konsekvensbeskrivning. Sedan skickar han underlaget 

vidare, och förväntar sig ett svar inom rimlig tid. Om det blir avslag vill han ha en motivering för att 

kunna förmedla tillbaka till sina grupper. Ö3B gör en avvägning om det är ledningsgruppen eller hans 

chef som ska svara, och om det är en fråga eller om det är en information. När han ska förankra beslut till 

arbetsgrupperna så använder han sig av ”APT”, mail och genom att svara på de frågor som kommer upp. 

När Ö3B ska driva igenom en förändring så använder han sig av personalkonferenser.   

Ö3B går regelbundet igenom med medarbetarna hur enhetens resultat ekonomiskt ser ut. 

 

Ö3C 

Ö3C är enhetschef. 

Verklighetsbild 

Ö3C beskriver budgetprocessen och det strategiska arbetet genom att berätta att det är kommunstyrelsen 

som lägger ”ÖSB’n” (målen) för verksamheterna. Sedan beslutas det om pengar ner till programnämnden 

som har ”social välfärd”, det är vård och omsorg och förvaltningen som har funktionshindrade, LSS. Hon 

säger att socialtjänsten är den lilla delen i det sammanhanget. Det finns fyra programnämnder och i Öre-

bro har man fyra beslutsled. Ö3C beskriver arbetet med budgetering, äskanden och besked om ram inför 

nästkommande år. Hon beskriver att hon har ett nära samarbete både vad gäller budgetarbetet med för-
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valtningsekonomen, och gällande placeringskostnaderna med ekonomiassistenten. Ö3C tycker att hon har 

bra koll på budgetprocessen.  

Ö3C beskriver att de har noggrann uppföljning med ekonomiassistenten och så har hon egen koll genom 

verksamhetssystemet där hon också går igenom bedömningar och underlag för beslut. Förvaltningseko-

nomen deltar även på enhetschefsträffarna. Hon säger att de följer ekonomin noga.  

Access 

Om Ö3C har fullt i sin kalender så prioriterar hon kontakten med sina gruppledare och deras lednings-

team, sedan ledningsgruppen där hon möter övriga enhetschefer och verksamhetschef. Hon beskriver 

också att arbetsutskotten är viktiga möten. Det hon prioriterar lägre är möten i mer övergripande frågor.  

Ö3C beskriver vilka fler möten som sker regelbundet, ledarforum som förvaltningschefen kallar till och 

så finns det träffar där alla kommunens chefer ses. Hon träffar sin närmaste chef på ledningsgrupp, och 

utöver det ska de ses en gång i månaden, men det blir inte alltid av. Ö3C träffar socialchefen på ledarfo-

rum och ibland om hon ”dyker upp” i verksamheten. Politiker träffar hon sällan. Sina arbetsgrupper träf-

far hon på information varannan vecka och på APT en gång i månaden. Nätverksgruppen har ingen 

gruppledare så dem träffar Ö3C varje vecka, liksom sina gruppledare på ledningsteam. På dessa möten 

stämmer de av verksamhetsfrågor, hur utvecklingsarbetet går, rekrytering och budget.  

Acceptans 

Ö3C säger att kommunen har en gemensam policy och en gemensam utbildning för alla chefer i Örebro 

”personligt ledarskap”. Det började man med 2006 tror hon, hon var med bland de första som gick utbild-

ningen. En sak som kom med utbildningen, säger hon, var att man knyter kontakter med andra chefer i 

kommunen. Ledarpolicy finns det både på kommun- och förvaltningsnivå.  

Ö3C känner sig säker på att ekonomistyrning är accepterat i förvaltningen. Hon säger att de inte behövt 

ha så stora ekonomiska diskussioner de senaste åren eftersom förvaltningen har haft ett så bra resultat, 

men att det är viktigt att ändå ha koll på att resurser är rätt fördelade. Hon nämner sin tanke om att man 

kanske behöver styra om en del resurser till ”interna resurser” på vuxensidan och där kan det komma upp 

frågor runt vilken delegation man har. Hon säger att hon kan känna sig provocerad om man inte gör nog-

granna bedömningar av behov innan man tar beslut om dyra placeringar. Här säger hon att man behöver 

vara envis, vill man förändra synen på handläggningen så handlar det om kultur, man behöver hänga i, 

fråga vad en person behöver för att kunna följa de rutiner som är bestämda. Ö3C tycker inte att synen har 

förändrat sig så mycket de senaste åren avseende ekonomistyrning, hon säger att sedan 90-talet har det 

funnits stor ekonomisk medvetenhet. Hon säger att när hon började var det skillnad, då fyllde man bara på 

med pengar. Sedan har man jobbat mer med frågor om delegation, arbetsmodeller och alternativa insatser 

s.k. hemmaplanslösningar.  

Handlingsutrymme 

När ledningsgruppen får del av tilldelad ram så sätter man sig tillsammans alla enhetscheferna och delger 

varandra tankar om budgeten och hur den ska fördelas. Ö3C tycker att man försöker att ha ett generöst 

förhållningssätt här, att man ger och tar. Hon tycker att hon har lika stor talan som sina chefskollegor i 

dessa diskussioner. Här diskuterar man också hur man kan styra om verksamheten när det ser ut att gå 

sämre med ekonomin, göra prioriteringar och tänka nytt. Ytterst är det förvaltningschef som går fram med 

ett förslag till nämnden när besparingar ska göras. Men diskussionen om hur besparingarna sedan genom-

förs blir alla delaktiga i. Ö3C hänvisar också till den arbetsrättsliga och fackliga processen vid bespa-
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ringsarbete, och vikten av att hålla personal informerad om man drar ner i verksamheten. Hon är nöjd 

med graden av delaktighet 

Ö3C upplever att hon har ledningens mandat att driva enhetens frågor. Det är vissa frågor där hon inte har 

helt eget mandat, t ex när det gäller utbildningspengar där hon måste få stöd från kompetensutvecklings-

gruppen. Hon tycker att hon har mandat från arbetsgrupperna också, att leda verksamheten. Hon säger 

dock att det inte var självklart från början, vid sammanslagningen för några år sedan så blev det tydligt att 

man kom in med olika kulturer. 

Känsligaste kontot på hennes enhet är det avseende externt köpt vård. Hon redogör för delegationen som 

ökar i takt med anställningstiden. Vad gäller lagstiftning kontra behov så berättar Ö3C att ett sätt att jobba 

med frågan är att vara noggrann med de rutiner man jobbat fram, som ska säkra att man först inventerat 

interna resurser innan man tar beslut om externa kostnader. Ö3C säger att det är ett arbete man måste 

driva ständigt, det går inte att luta sig tillbaka. Hon säger att lagstiftning och behov inte behöver krocka, 

hon säger att det är viktigt att titta på individen och att det finns mycket resurser i en så stor kommun, 

men även landstinget och i ideella organisationer. Ö3C ger ett annat exempel på hur man kan jobba med 

kostnader och nämner att hon just nu driver frågan om videokonferenser som alternativ till långa resor för 

att besöka placerade klienter. Hon säger att förutom arbetstid och arbetskostnad så främjar det miljön och 

även tillgängligheten då man kan ha lättare att rigga ett möte med kort varsel på detta sätt.  

Ö3C ger ett exempel på hur hon drivit igenom en förändring, när hon såg att hon behövde göra en snabb 

åtgärd för extern öppenvård där kostnaderna drog iväg. Hon samlade sin personal för att förtydliga ansva-

ret man har att först stämma av behovet och möjlighet att ge insats från ”interna resurser” innan man går 

vidare med att köpa extern vård.  

Legitimitet 

2010 gjordes en stor organisationsförändring i kommunen, man slog ihop flera myndighetskontor. Ö3C 

beskriver att hon tror att det var i samband med när man bytte socialchef som tankarna på en mer effektiv 

organisation tog fart, och att värna om likhet och gemensamt arbetssätt. Hon säger att arbetet gett goda 

resultat, under perioden 2010-2012 så har man minskat kostnaderna med 14 miljoner. Hon beskriver 

också att när avdelningen sänkte sina kostnader med 40 % så tillsattes en utredning om vad som hänt, fick 

verkligen kommuninvånarna det de hade rätt till? 

Ö3C tänker att man också tittar på andra kommuner, hon säger att man som kommun jämför sig med 

Västerås, Jönköping och Norrköping. Hon är positiv till omvärldsbevakning, att det är bra med input och 

att hon gärna tar andras idéer. Det svåra är att hitta tiden för det. Ett exempel på omvärldsspaning som 

gett praktiskt resultat är när man tittat på Västerås och hur de jobbade med nätverksmetod.  

Ö3C tycker inte att hon behöver försvara sin verksamhet i förhållande till andra, rent generellt. Men hon 

är beredd att försvara att handläggarna hos henne ska ha en rimlig arbetsbelastning och en bra arbetsmiljö.  

Ledarskap 

Ö3C tycker att det viktigaste hon gör i sitt jobb är att rangordna, leda och fördela. Det gör även hennes 

gruppledare. Vidare pratar hon om personalansvaret, utvecklingsansvaret och budgeten. Hon säger att hon 

vill vara en lyhörd och kommunikativ ledare. Hon säger att hon vill göra personalen delaktiga och att hon 

försöker fundera över när hon vill ha en process i frågor och när en fråga är bestämd och inte aktuell att 

processa. Ö3C tycker att det är viktigt att vara närvarande, synlig och ha möjlighet att kontinuerligt 

stämma av. När Hon ska säga tre viktiga egenskaper som hon är stolt över så säger hon att hon är bra på 

att driva frågor, att hon är envis och att hon får resultat.  
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Ö3C tycker att det är viktigt att sköta dokumentation och rättssäkerhet och att det är en utmaning att göra 

utredningar på ett tidssmart sätt utan att tappa rättssäkerheten. Hon beskriver hur de utvärderar sitt arbete 

och självgranskar sig och att de på olika sätt försöker mäta och förbättra sin kvalitet i arbetet.  

När Ö3C ska förankra ett beslut hos ledningen så går hon till sin verksamhetschef, och ibland till led-

ningsgruppen beroende på hur bråttom hon har. Oavsett så förankras frågan i ledningsgruppen. När hon 

ska förankra ett beslut hos sina medarbetare så använder hon sig av ”APT”, eller så kallar hon ihop till ett 

möte alternativt informerar via mail. Om det finns frågor går det bra att komma med dem.  

Ö3C informerar om ekonomistyrning på ”APT”, men hon berättar att hon har frångått att redogöra för 

budget varje månad. Det blev stressande för personalen, så om inte det skenar iväg med ekonomin så tar 

hon upp hur de ligger till ekonomisk omkring en gång i halvåret.  

 

5.3 Växjö 

 

5.3.1 Organisationsbeskrivning  

Växjö är centralort i Kronobergs län. I länet finns 8 kommuner och Växjö är den största med idag 85 635 

invånare. Skattesatsen 2012 var 31,31 %. År 2011 hade kommunen 6 462 månadsavlönade medarbetare. 

(Sveriges kommuner och landsting 2012)) 

Växjö kommun har sin kommunslogan; ”Växjö kommun, Europas grönaste stad - där människor, organi-

sationer och företag växer och tar ansvar”. Detta syftar på det faktum att Växjö lyckats dra ner på sina 

koldioxidutsläpp trots att det är en kommun som har en kraftig tillväxt och expansion. Kommunen har 

fyra ”ledstjärnor”.  

Under 2012 ökade befolkningen i Växjö med 1 090 personer och invandringen står för den stor del av 

inflyttningen, cirka 700 av de 1 090. 

Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter. Sedan valet 2011 är mandatfördelningen följande; (M) 20, 

(S) 19 (C) 5, (Mp) 5 (Fp) 4, (V) 4, (KD) 2, (SD) 2. Kommunen styrs av en majoritet bestående av de fyra 

allianspatierna.(Växjö kommun 2012a) 

Växjö har en organisation med ett kommunfullmäktige, en kommunstyrelse och ett antal förvaltningar 

och kommunala bolag. De olika nämnderna har olika antal ledamöter och nämnden för arbete och välfärd 

har 15 ledamöter och är därmed en av de största nämnderna.  

Vad gäller socialtjänsten så bildades nämnden för arbete och välfärd 2007 genom en sammanslagning av 

två verksamhetsområden; arbete och välfärd och socialförvaltningen.  

Nämnden ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning, 

flyktingmottagande inklusive ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg, familje-

rätt, integration samt budget- och skuldrådgivning. Nämnden ansvarar även för alkoholtillstånd och till-

syn över alkoholservering.  

Nämndens uppdrag är att verka för att ”alla kommuninvånare bereds goda förutsättningar för arbete, 

vuxenutbildning och social trygghet”. 
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Nämnden har gjort en omvärldsanalys som visar att sociala och ekonomiska klyftor samt kunskaps- och 

utbildningskrav i arbetslivet ökar. Analysen visar att medborgarna ställer högre krav på service, bemö-

tande och tillgänglighet och att psykisk ohälsa ökar framförallt i unga åldrar. Invandringen ökar också. De 

gör bedömningen att detta är områden som kommer att påverka nämndens verksamhet nu och framöver. 

(Årsrapport 2012, Växjö, nämnden för Arbete och välfärd) 

 

5.3.2 Kommunens bild av den goda styrningen 

Växjö har ett styrsystem fastställt av fullmäktige. Växjös system bygger på ”målstyrning och delaktig-

het”. Nämndens vision är; ”I Växjö kommun har alla en ekonomisk trygghet där arbete och sysselsätt-

ning är viktiga förutsättningar”. Nämnden tillämpar Växjö kommuns styrmodell kompletterad med 

nämndens ”målkort”. 

Enligt styrsystemet skall hela målstrukturen utgå från ”Ledstjärnan” i Växjö kommun. Ledstjärnan anger 

en gemensam långsiktig färdriktning för kommunen och skall ha en styrande och sammanhållande effekt 

på hela den kommunala verksamheten. Nämnderna och styrelserna skall följa den kommungemensamma 

ledstjärnan och utformar utifrån den sin egen verksamhetsidé. 

Enligt Växjö kommuns styrdokument beskrivs kommunfullmäktiges övergripande mål utifrån tio målom-

råden som inte följer nämnd- eller verksamhetsorganisationen. Målområdena skall ”illustrera vikten av 

att se till båda delarna och helheten”. Ju högre man kommer i planeringshierarkin desto större ansvar för 

helheten förväntas, men alla planeringsnivåer måste ha insikt om helheten för att kunna åstadkomma op-

timala beslut. Varje nämnd eller bolag skall ange målsättningar kopplade till samtliga målområden och 

den sammantagna bilden blir verksamhetsplanen för kommande år. 

Enligt kommunen är viktiga grundförutsättningar för att styrningen skall lyckas att det finns en röd tråd 

från ”ledstjärnan”, övergripande mål och strategier till nämnds/bolagsmål och aktiviteter på verksamhets-

nivå och om möjligt på arbetsplatsnivå. Målen skall vara levande och rimliga i antal och det ska finnas ett 

samband mellan tillgängliga resurser och verksamhetsmål. För att effekterna och kostnaderna skall kunna 

stämmas av måste det finns en väl fungerande rapporterings- och uppföljningsstruktur. Resultatuppfölj-

ning syftar till att kunna mäta utfallet/resultatet för att veta om tjänster och service levererats till medbor-

garna på ett tillfredsställande sätt. Resultaten följs bland annat upp med hjälp av resultatindikatorer. 

Växjö har en egen definition av ekonomistyrning och den anger att ekonomistyrning innebär att ”styra 

organisationen på ett sätt som gynnar effektivitet och ekonomisk ställning med möjlighet att upptäcka och 

korrigera felaktigheter i agerandet”. 

Därutöver anges ett fåtal mål på respektive målområde som fokuserar på vad som ska uppnås inom kärn-

verksamheten och som riktas till en eller flera nämnder/styrelser. Det innebär att alla nämnder och styrel-

ser har omkring tio övergripande mål att förhålla sig till samt ett antal mål som fokuserar på kärnverk-

samheten. Alla mål ska vara brukar- och/eller medborgarorienterade det vill säga de ska formuleras på ett 

sätt som beskriver vad verksamheterna ska uppnå förbrukarna/medborgarna. De övergripande målens 

karaktär är sådana att de normalt inte behöver revideras under mandatperioden. (Styrsystem för Växjö 

kommun, KF 2011-04-19 § 90, ändrad i Ks 2011-05-09 Dnr KS/2009:507) 

Växjö har börjat arbeta enligt LEAN men det är inte alla verksamheter som använder modellen. 

Ledarskapet lyfts upp och det är det totala ledarskapet som är utgångspunkten. Varje chef skall kommuni-

cera ramar och förutsättningar där mål bryts ner och blir tydliga. Det krävs också en tydlighet avseende 

förväntat resultat och tillgängliga resurser. Varje chef skall också följa upp att förväntade resultat upp-
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nåtts. Det betonas att om organisationen skall vara framgångsrik så måste alla medarbetare känna att de 

har förtroende att utveckla och utföra sina arbetsuppgifter. Alla medarbetare måste se sin roll i helheten 

och sträva mot samma mål. Därför är det viktigt att medarbetarna känner till målen från fullmäktigenivå 

till avdelnings- och enhetsnivå. När medarbetare och ledare känner till och är trygga med den viljeinrikt-

ning och de mål som finns förväntas också att arbetet utförs i enlighet med dessa. (Växjö kommun 2012a) 

Nämnden för arbete och välfärd har fattat beslut att chefer skall delta i de ledarskapsutvecklingstillfällen 

som erbjuds. (Växjö kommun 2012b) 

 

5.3.3 Budgetprocess 

Styrsystemet är indelat i den så kallade ”PDCA-cykeln” som är ett verktyg för processtyrning som är 

tänkt att hjälpa organisationen att vara systematisk i sitt förändringsarbete. Bokstäverna står på engelska 

för plan, do, check och act. I Växjö är översättningen av de fyra orden planera, utföra, följa upp och för-

bättra. 

Utifrån aktiviteten ”utföra” i det strategiska hjulet beskrivs budgetprocessen börja med att nämnderna 

upprättar en internbudget. Varje nämnd skall bryta ner fullmäktiges mål till verksamhetsmål, men även 

tillföra ytterligare unika mål för den nämnd man verkar i. Här stipuleras också att alla nämnden skall ha 

en interkontrollplan. Fullmäktige tydliggör att verksamheten skall bedrivas inom angiven ram. Om nämn-

den befarar ett underskott i förhållande till angiven ram så skall alla möjligheter till komma i balans över-

vägas och prövas innan ett eventuellt underskott kan hanteras.  

Under hösten genomförs en budgetdialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Syftet är att föra en 

dialog om nämndernas förutsättningar att bidra till fullmäktiges mål på ett tillfredsställande sätt.  

Under aktiviteten ”följa upp” görs en beskrivning av de dokument och uppföljningar som nämnderna 

skall prestera under året för att kommunledningen skall kunna följa den ekonomiska och verksamhets-

mässiga utvecklingen. Här görs skillnad på om avvikelser gentemot budget berör lagstadgad verksamhet 

eller ej och det betonas att en primär uppgift för nämnderna är att följa gällande regelverk i första hand. 

Under aktiviteten ”förbättra” i det strategiska hjulet att målet att ha en verksamhet som strävar efter stän-

diga förbättringar. Förbättringarna handlar både om analys av föregående års resultat och åtgärder kopplat 

till det, men även ett systematiskt kvalitetsarbete och en omvärldsanalys för att få kunskap om brukarnas 

behov, önskemål och synpunkter. Växjö kommun använder sig av ordet ”planeringsförutsättningar” och 

avser då alla de dokument och uppföljningar som sammanlagt ger en bred beskrivning av verksamhetens 

prestationer under det gångna året. Det är detta samlade material som skall utgöra underlag för budgetbe-

redningen. Kommunfullmäktiges beslut säger också att omvärldsbevakning och systematiskt kvalitetsar-

bete är viktiga verktyg för att verksamheten skall kunna utvecklas. (Växjö kommun 2012c) 

Kommunens övergripande mål är att ”Växjö skall ha en god ekonomi och kommunens nämnder skall bed-

riva verksamheten inom tilldelad budgetram. Kommunens nämnder och styrelser skall bedriva verksam-

heten effektivt”. Utgångspunkten i kommunfullmäktiges budget bör vara ett övergripande mål på varje 

målområde som riktar sig till alla nämnder och styrelser. 

Budgeten är ett verktyg för planering och styrning och den utgår ifrån de 10 målområdena. Utöver över-

gripande mål kan även andra prioriteringar och uppdrag. Kommunen tillämpar en traditionell rambudge-

tering. Året inleds med en dialog mellan kommunfullmäktige och förvaltningsledningen om vilka behov 

och utmaningar som finns kommande år. Efter en politisk diskussion och prioritering kommer de fram till 

förslag till budget nästkommande år.  
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Kommunfullmäktige fattar beslut om kommande årets ramar i juni. (Växjö kommun 2012a) 

 

5.3.4 Kommunens ekonomiska läge 

För 2012 uppvisar Växjö ett positivt resultat med 52 mnkr. Det är en försämring mot året innan med 9 

mnkr. I resultatet ingår en engångsintäkt på 71 mkr avseende återbetalning av premier för avtalsförsäk-

ringar från AFA Försäkring. En del av det positiva resultatet kan förklaras av höjda skatteintäkter som 

ökat med 23 mnkr i förhållande till budget. Kommunen har också resultatfört en återbäring från Kommu-

ninvest på 10 mnkr. I den finansiella analysen framkommer att Växjö, med resultatet från 2012 medräknat 

har ett totalt justerat resultat med plus 704 mnkr (Årsredovisning Växjö kommun 2012). 

Den totala nettobudgeten för Nämnden för arbete och välfärd var för år 2012 362 mnkr. 

Nämndens resultat för 2012 är ett underskott jämfört med budget på drygt 40 mnkr. Året innan var under-

skottet drygt 33 mnkr vilket innebär en försämring mellan 2011 och 2012 på 7 mnkr. Den största delen av 

underskottet kan härledas till kostnader för ekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar av vuxna 

missbrukare. Utifrån underskottet på ekonomiskt bistånd så ligger ramen för försörjningsstöd väsentligt 

under det förväntade utfallet. 

Nämnden har nyss tagit över ansvaret för vuxenutbildningen och här uppvisas en lägre kostnadsbild än 

tidigare i och med ny upphandling av Svenska för invandrare. 

Nämnden har beslutat om en neddragning med 10,5 befattningar och orsaken är det lägre statsbidraget 

kopplat till att uppdraget för flyktingmottagandet flyttades från kommunen till arbetsförmedlingen. 

(Växjö kommun 2012b) 

Sammanfattningsvis så är Växjö en kommun med god tillväxt och hög inflyttning. Kommunen har ett 

positivt bokslut och en hel del pengar sparat sedan tidigare. Dock är utfallet för 2012 lägre än året innan. 

Den politiska majoriteten består av de fyra allianspartierna. Nämnden för arbete och välfärd är en nämnd i 

förändring och man har nyligen tagit över ansvaret för vuxenutbildningen i kommunen. År 2012 gick 

nämnden med ett underskott. Kommunen har en tydlig strategi för uppföljning i sin budgetprocess med 

inslag av balanserad styrning.  

 

5.3.5 Ekonomistyrning i praktiken 

Nivå 1 

 

V1A  

V1A är ordförande i nämnden. 

Verklighetsbild 

V1A kan beskriva budgetprocessen och kommunens måldokument i detalj, från politisk nivå och ner till 

förvaltningsnivå. Han vet inte hur länge de haft gällande styrmodell. 

V1A berättar att på varje arbetsutskott går man igenom ekonomin minst en timme. Alla avdelningschefer 

är närvarande och redogör för sina verksamhetsområden. Han uppfattar att nämndens ledamöter känner 

sig mycket väl insatta och informerade. 
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V1A säger att vid möten inför ramyttrande så läggs grunden för den fortsatta budgetprocessen inför det 

kommande året.  

Access 

V1A anser att hans viktigaste möten är nämnden och arbetsutskottet, vilka han leder. Han beskriver att 

veckomöten med förvaltningschefen också är av vikt, men de träffas nästan dagligen. Han skulle aldrig 

stryka de möten som är inför ramyttrandet då ledamöterna i arbetsutskottet åker iväg med förvaltnings-

ledningen. Vid möten med medarbetare står han upp för de målsättningar och uppdrag som kommer från 

politikerna och alla styrande dokument för året gås igenom. Han tar bort möten ute i verksamheterna om 

han måste, men försöker då att boka om till en annan tid. 

En gång per år har V1A stormöten med alla medarbetare för att gå igenom alla styrdokument. Dessa mö-

ten är obligatoriska och ligger på olika dagar så alla skall kunna komma. 

V1A berättar att kommunstyrelsen ordförande också är moderat, vilket underlättar kontakter och förank-

ringen. Han och V1A träffas varje tisdagsmorgon och då får V1A veta hur den politiska kärnan ser på de 

saker han för fram.  

Acceptans 

V1A anser att ekonomistyrningen är accepterad i organisationen och att man känner en ökad delaktighet 

bland medarbetarna, men förvaltningen har problem med ekonomin så därför pratats det mycket om 

pengar.  

V1A säger att han har uppfattningen att de har en ledarskapspolicy.  

Handlingsutrymme 

V1A uppger att han haft ett stort personligt inflytande över processen på förvaltningsnivå kopplat till 

nämndens arbete och deras insyn i förvaltningens verksamhet och ekonomi. 

Vid besparingar betonar han att det är nämnden som fattar besluten och som talar om för förvaltningen 

vad som skall göras. Han tydliggör att det är viktigt med dialogen mellan honom som ordförande och 

förvaltningschefen.  

V1A framhåller att det är en tung nämnd med väldigt många viktiga frågor, i och med det finns det också 

ett stort mandat för att komma med idéer och förslag på förbättringar. I ett försök att få ner kostnaderna 

för externa placeringar så håller de på med att bygga eget hem för vård och boende (HVB). Han berättar 

att det har varit en lång process med kommunledningen för att få acceptans för det. V1A säger att det 

finns ett antal dilemman i form av konton med höga kostnader. Ibland känner han att han sviktar i tillit till 

besluten ute i verksamheten. Han frågar sig ”är verkligen den här placeringen nödvändig?”. Han undrar 

över utformningen och riksnormen för försörjningsstödet. Han tar som exempel att föräldrar kan priori-

tera på ett sådant sätt att barnen inte får något över till fritid fastän nämnden gett pengar till det inom ra-

men för riksnormen. Han säger att förvaltningen har tuffat till sig vad gäller bedömningar om rätten till 

försörjningsstöd.  

V1A upplever sig ha en långtgående delegation och ett starkt mandat. 
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Legitimitet 

V1A upplever att samarbetsklimatet med kommunledningen har förbättrats väsentligt. Detta har troligtvis 

samband med den tydligare ekonomistyrningen, vilket medför en ökad legitimitet och förståelse för upp-

draget. 

Han ser nästan bara fördelar med omvärldsspaning och han tycker att man måste ha koll på omvärlden. 

En del av spaningen är samverkan med andra kommuner. Växjö får många besök från andra kommuner 

då de lyckats sänka kostnaderna för försörjningsstödet, samt är uppmärksammade för sina arbetsmark-

nadsinsatser.  

V1A upplever att resten av kommunen har fått en ökad förståelse för den verksamhet som nämnden be-

driver. Mjuka värden har fått en annan tyngd se senaste åren. Det tror han beror på att det är en organisat-

ion med många tunga frågor samlats under en nämnd som arbetsmarknadsfrågorna, integration och vux-

enutbildning, och de rena socialnämndsärendena. V1A anser att man måste känna stort engagemang i 

frågorna, då nämnden har en budget på en halv miljard.  

V1A berättar hur han ser på förvaltningens legitimitet och han tycker att de har en avsevärt bättre dialog 

med kommunledningen och en större delaktighet i nämnden än tidigare. De har också en tydligare dialog 

mellan nämndledning och förvaltningschef.  

V1A berättar att nämnden har genomfört flera organisationsförändringar, delvis genom att lägga ut verk-

samhet på externa utförare. 

Ledarskap 

V1A pratar om alliansens och moderaternas politik och de frågor de gått till val på och som de vann på. 

Han påtalar att det är viktigt att politikerna, inför medarbetare, står för vilka mål den politiska styrningen 

satt och att han som ordförande säger sitt.  

Han lyfter ledaregenskaper som att få andra att växa, att kunna lyssna på andra och att delegera. 

När det är tunga ärenden som skall hanteras i nämnden betonar V1A vikten av att han är överens med 

förvaltningschefen. Han är noggrann med förankringen bland andra politiker, framför allt med allians-

gruppen, uppifrån och ner och han beskriver i detalj hur detta går till. V1A upplever att han är väl förbe-

redd inför alla möten. Det är mycket som behöver förankras då det är en tung nämnd med stora utgifter. 

 

V1B 

V1B är ekonomichef på kommunnivå.  

Verklighetsbild 

V1B kan i detalj beskriva budgetprocessen. Han kan också i detalj beskriva hur ledningssystemet är upp-

byggt. Han driver budgetprocessen ihop med budgetchefen. Han berättar om ekonomistyrningsmodellen i 

detalj, men tycker att det blivit mer prat om mål än om ekonomi.  

V1B beskriver det målprogram som används där alla förvaltningar får bidrag till samtliga mål. Olika för-

valtningschefer är målområdesansvariga för olika områden. Kommunledningskontoret har ansvar för en 

del målområden, som exempelvis jämställdhet. Han tycker att allt fokus läggs på mål och måluppföljning 
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men mindre på den faktiska ekonomin. V1B berättar att han har varit med och moderniserat budgetpro-

cessen och infört mindre detaljstyrning, samt vid införandet av den nya styrmodellen med målområden. 

V1B berättar att: ”I slutet av april har alliansen en heldagsövning med förvaltningschef och ordförande 

om 1,5 timma per förvaltning när de får komma in och redovisa hur de ser på läget vad som är på gång, 

orosmoment och om man klarar måluppfyllelsen och sådana saker”. Han berättar att man förr redovisade 

en 50-punktslista med behov, men det gör man inte längre. 

På det centrala ekonomikontoret tar V1B in och sammanställer och analyserar delårsrapporter och bok-

slut. Tre månader in på det nya året skall man rapportera in sådant som kan vara/är problematiskt. 

V1B beskriver hur återrapporteringen om ekonomin går till och vad som förväntas av förvaltningschefer-

na och säger att det i ekonomistyrningsreglerna står att man skall hålla sin budget. Han uppger att om 

budgeten inte hålls så skall det rapporteras till nämnden med förslag till åtgärder för att komma i balans. 

Kvarstår bedömningen att man inte klarar budgeten så skall nämnden rapportera det till fullmäktige. Detta 

sker i en särskild rapport, alternativt redogörs för i delårsrapporter till fullmäktige. Handlar det om 

lagstadgad verksamhet så säger V1B att lagkraven måste uppfyllas i första hand. Detta till skillnad mot 

fritidssektorn och den tekniska sidan där man kanske kan strypa en del på standard och kvalitet. 

Access 

V1B tycker att hans viktigaste möten är de inom kommundelsförvaltningen som är varannan vecka och 

mötena med förvaltningschefsgruppen. Han är inte med på kommunstyrelsens arbetsutskott om han inte 

har något specifikt ärende. Han berättar att han tar bort möten som han bedömer att andra klarar lika bra 

som han själv, exempelvis detaljer om redovisningsfrågor. 

V1B träffar sin chef varannan vecka eller om de är på möten tillsammans. De sköter mycket av kontakten 

sig emellan via mail. De har inte möten inplanerade med regelbundna intervaller. 

Han träffar inte kommunalråden så ofta. Den nya majoriteten har varit tydlig med att de vill ta alla frågor 

med kommunchefen. 

V1B berättar att Växjö är i hög grad en decentraliserad kommun, där facknämnderna är mycket självstän-

diga och sköter de löpande frågorna själva. Det är sällan som han är med ute på förvaltningarna. 

Acceptans 

V1B gillar Halmstad där man alltid haft en snål inställning. Han tycker att hans egen kommun har ”vridit 

på kranarna” lite för mycket allteftersom ekonomin förbättrades. 

Ekonomistyrning är enligt V1B accepterat i organisationen. Han ser förvaltningschefsgruppen som den 

viktigaste och att de skall vara väl informerade om hur det ser ut med ekonomin och de åtgärder som be-

hövs. Det är viktigt att den gruppen känner sig delaktig. V1B tycker att medvetenheten om ekonomin har 

blivit större och att förvaltningsgruppen är en nyckel till det. Den kunskap som förvaltningscheferna får, 

för de ner i respektive förvaltning. 

V1B tycker att ekonomistyrningen fungerar, han tycker att de håller sig till de uppsatta ramarna. 

V1B tror inte att de erbjuder cheferna någon speciell form av utbildning utan det är nog upp till varje 

förvaltning att ta initiativet. Han vet inte om det finns någon ledarskapspolicy. 

Handlingsutrymme 



67 
 

V1B är med och leder ekonomidiskussioner i förvaltningschefsgruppen. I samband med budgetarbetet har 

han en viss möjlighet att påverka hur resurserna fördelas. Avseende besparingar i hans verksamhet så kan 

han inte påverka så mycket, då ”osthyvelsmetoden” använts vid flera tillfällen.  

V1B beskriver hur kommunen försöker jobba med delaktigheten i budgetprocessen: ”I våras försökte vi 

involvera förvaltningscheferna ännu mer än tidigare så att då fick de vara med och ta fram en lista prio-

riterade åtgärder eller reduceringar som diskuterades gemensamt i den här gruppen.”  

V1B tycker han fått problem med retoriken utifrån de resultatstörande engångspengarna exempelvis åter-

betalningar från staten utifrån minskade sjukskrivningar. Det gör det svårt för alla att motivera till bespa-

ringar utifrån det riktiga läget, nivån på skatteintäkterna, när sen kommunen gör stora överskott i slutet av 

året.  

V1B berättar att vid besparingar i kommunen använder man sig av osthyvelmetoden, men det gäller inte 

kultursektorn. Det gäller inte heller skola/barnomsorg där de bara fick 50 % av sitt beting och resten fick 

delas av de andra. 

V1B pratar specifikt om socialtjänsten och säger att där är inte politikerna villiga att budgetera upp till 

behovsnivå, utan det är alltid press på den nämnden. 

V1B tycker att kärnverksamheterna är det viktigaste i kommunen. Ekonomiskt bistånd är det känsligaste 

kontot. De har lagt in mycket resurser, 80-90 mnkr för nystartsjobb för att påverka dessa kostnader. Detta 

har gett resultat och de kan nu se att kostnaderna minskar. 

Legitimitet 

V1B tycker det är viktigt med omvärldsbevakning kopplat till ekonomi och försöker förmedla det han ser 

till politikerna så att de inte bara gör lösningar på kort sikt utan också har ett längre perspektiv. Han har 

nyss besökt Örebro och ser stora skillnader på vad man kan göra i den större kommunen. 

V1B vet att i hans egen kommun är det en framgångsfaktor att kunna koppla ekonomin till demografisk 

utveckling. Det är ett koncept som det finns stor politisk förståelse för.  

V1B reflekterar kring omvärldsspaningar och säger att det är lätt att det blir överarbetat utan att man gör 

någon analys. Själv försöker han föra fram forskning exempelvis om välfärden i framtiden, konsekvenser 

av en sviktande skattekraft, utjämningssystemet och det nya med ett regionförbund.   

Ledarskap 

V1B beskriver sitt ledarskap som att han är mycket för decentralisering och ger sina medarbetare stort 

ansvar som de också tar. Han är inte den som petar i detaljer utan de kommer till honom för viktiga av-

stämningar. Han beskriver sig själv som ganska ödmjuk, lyssnande och rättvis.   

V1B beskriver sin roll som ekonomichef att han måste ha en viss distans till de andra cheferna och för-

söka vara väldigt objektiv och inte låta sig påverkas. 

V1B anser att ibland kan saker bara vara som de är: ”Fungerar saker och ting bra så tycker jag inte det 

finns någon anledning att ändra, några av våra samarbetskommuner är väldigt pigga på att ändra saker 

och ting, de har hållit på så länge jag kommer ihåg men de har fortfarande urdålig ekonomi så det har 

inte fått de effekterna .” 
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V1C 

V1C är förvaltningschef. 

Verklighetsbild 

V1C kan i detalj beskriva budgetprocessen och hur måldokumentet i kommunen fungerar. Han beskriver 

måldokumentet som ett levande dokument. Där fastställer politiken målområden för hela kommunen och 

sen träffas alla förvaltningschefer och talar om för varandra hur de tänker bidra till måluppfyllelsen. Varje 

chef har något målområde som den har ett särskilt ansvar för. 

V1C beskriver att han har lagt budgetprocessen tidigt på året och har ett beslut om internbudget klart i 

oktober varje år. Detta innebär att förvaltningen har gott om tid att förbereda det nya året. 

Han uppger att de har en effektiv organisation där politikerna och förvaltningen åker bort två dagar för att 

sätta mål för det nya verksamhetsåret. V1C säger att de under dessa dagar inte diskuterar pengar i stå stor 

omfattning. När de kommer hem så informerar han och nämndordförande all personal vad de kommit 

fram till. 

Access 

V1C träffar ledningsgruppen en dag varannan vecka. Han uppger att viktiga möten är de med nämndord-

förande. Nämndsammanträden är alltid prioriterade och väljs aldrig bort. Han har väldigt få planerade 

möten med kommunchefen, men han prioriterar det om det uppstår behov av att de träffas. Han träffar 

politiker på någon nivå i stort sett varje dag. 

V1C träffar nämndordförande varje måndag. Han ser till att denne är väl informerad om både stort och 

smått.  

V1C beskriver att möten kring ny verksamhetsplan och interbudgetarbetet tar en del tid.  

V1C kan tänka sig att prioritera bort förvaltningschefsträffarna och de länsträffar som finns för länet. Han 

prioriterar också bort verksamhetsnära frågor, det får de andra cheferna ta.  

Som förvaltningschef besöker han alla 38 enheter en gång per år 1 1/2 timma. Det är deras tid med honom 

och inte tvärt om. De var misstänksamma i början, men nu vill de verkligen att han kommer dit.  

Acceptans 

V1C säger att ekonomistyrning är accepterat i organisationen. 

Kommunen har en ledarskapspolicy men V1C tycker inte att man jobbar strategiskt med ledarskapsfrå-

gorna. Det är mycket upp till var och en av förvaltningscheferna att utveckla ledarskapet. 

Handlingsutrymme 

V1C uppger att han tar ansvar för vad som måste sparas men han är också den som för fram nya priorite-

ringar till politikerna inför nästa år. V1C uppger att budget eller prioriteringar aldrig diskuteras gemen-

samt bland förvaltningscheferna. 

V1C berättar att när det gäller äskande inför nya ramar så har de ett förfarande där var och en i lednings-

gruppen för fram sitt, men det är till slut han som står för prioriteringen. Han vet vad som är möjligt att 

lyfta och inte utifrån sina kontakter med politikerna. V1C beskriver en stark politisk påverkan i slutet av 
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budgetprocessen där inga tjänstemän finns med. Det finns tydliga avstämningsmöten under året, varefter 

budgetåret fortlöper och där har han och nämndens ordförande goda möjligheter att tala för sin sak.  

V1C säger att budgeten är lika varje år, i princip, och nästan ingenting kan rucka på det. ”Sen kan man 

säga, det var NN som sa det när han höll föredrag, att den största förutsättningen för nästa års budget 

var förra årets budget. Alltså det händer inte att man sitter och fördelar om pengar, det blir ju sällan nya 

pengar.”  

Angående kommunens rambudgetering säger han: ”Sen om himlen ramlat ner och alla har blivit funkt-

ionshindrade det spelar ingen roll för det ni hade innan får ni nästa år.”  

V1C säger att i ledningsgruppen flyttar man resurser mellan verksamheter, så som man finner lämpligt. 

V1C beskriver en situation där många tycker det är väldigt tufft att spara. Han ser att de måste, precis som 

andra, försöka hålla budget i den mån det går. Viss lagstyrd verksamhet är svår att styra, men i övrigt 

lever individ- och familjeomsorgen under samma premisser som alla andra. Förvaltningen måste leva upp 

till lagstiftningen och framför allt se till att barnen har det bra. Sen får allt annat komma i fallande skala. 

Ambitionen är alltid att följa lagen.  

V1C anser sig ha fullt mandat att driva verksamhetens frågor. 

V1C funderar en hel del kring var som egentligen är ett bra resultat: ”Tycker att det bara är sista siffran 

som räknas, är den röd eller svart? Det pratas ingenting om vad medborgarna fått för pengarna. Jag var 

på en målstyrningskurs, det var inte så många år sen. Där sa de att det här med vilket kök som har pre-

sterat det bäst resultatet är det köket som vid årets slut har gått 6 miljoner + men har 40 % som äter eller 

det som går 2 miljoner back och har 90 % som äter.  Ja det är ju ett intressant perspektiv.” 

Legitimitet 

Avseende legitimitet säger V1C att ”Man har nog insett att det vi håller på med är ini helvete viktigt att 

lyckas med det för kommunens överlevnad. Jag tycker nog att vi har en stark ställning och vi är sällan 

ifrågasatta. Vi får väldigt mycket credit, mer än de andra får”  

V1C känner att han åtnjuter ett mycket högt förtroende bland politikerna. Nämnden för arbete och välfärd 

betecknas ofta som en ”stjärnnämnd” och har i delar av verksamheten ett rykte att kanske jobba mest 

framgångsrikt i Sverige och ett exempel är arbetsmarknadsfrågorna. 

V1C säger att kommunen som helhet har ingen omvärldsspaning. Han tycker att kommunen borde jobba 

mer med de strategiska frågorna som värdegrund, omvärldsbevakning och ledarskapsprogram. 

V1C tycker att omvärldsspaningar har sin för och nackdelar. Det är ju alltid en spekulation var man 

kommer att befinna sig om några år. Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys som han gärna vill uppda-

tera. Han frågar sig dock om de använder sig av den omvärldsbevakning de gör. 

Ledarskap 

V1C säger att han är en mycket engagerad chef som är krävande på ett bra sätt. Han ställer höga krav på 

sig själv och andra. Han är mycket social och tycker om människor, men han har ett hetsigt humör. Han 

blir arg fort och det går över fort. Han uppger att han tar mycket ansvar och skulle aldrig lämna verksam-

heten i sticket.  
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När det gäller förändringar så säger V1C att allt diskuteras noga i ledningsgruppen. Hela ledningsgruppen 

får ställa sig bakom beslutet, även om han har mandat att bestämma. Det är ofta i ledningsgruppen som 

diskussioner om förändring tar fart oavsett vem som kommit på idén. Om iden verkar bra får utredarna 

titta på eventuella konsekvenser som sedan återigen diskuteras i ledningsgruppen.  

V1C beskriver anledningen till utveckling och de hänsyn som tas. ”Vi har många kloka medarbetare där 

ute olika grupper som finns det är ju en källa till utveckling. En annan del är ju att det är ett led i verk-

samhetsutvecklingen och det händer saker i verksamheten som egentligen leder fram till att ett föränd-

ringsarbete måste göras. Tredje delen är att diskussioner om olika punkter uppifrån också från staten att 

man måste förändra sitt arbete och att ledningsgruppen är ganska öppen och prata om sina verksamheter 

och idéer om hur man kan förändra saker.” 

 

Nivå 2 

 

V2A  

V2A är avdelningschef. 

Verklighetsbild 

V2A beskriver att de haft nuvarande ekonomistyrningsmodell i fyra år. Hon berättar att de arbetar med 9 

målområden och bryter ner dessa på förvaltningsnivå och avdelningsnivå med hjälp av nyckeltal. Vid 

delårsbokslut och årsbokslut relateras nyckeltalen till de mål som finns, som i sin tu är kopplat till intern-

budgeten. 

V2A beskriver att årsredovisningen presenteras för nämnden i februari och parallellt jobbar de med ny 

budget. Första delårsbokslutet är i mars/april. Hon berättar om Vallbydagarna i augusti där presidiet i 

nämnden bjuder in avdelningscheferna och får föredragning på nuläget, lite dåtid och prognos framåt. 

Hon menar att det handlar mestadels om verksamhetsbeskrivning. Hon uppger att förvaltningsekonomen 

ansvarar för budget och prognos. Dagarna avslutas med att nämndens ordförande anger de prioriterade 

målområdena för kommande budgetår. Sedan jobbar de i centrala ledningsgruppen med internbudget 

relaterat till mål och nyckeltal. Beslut om internbudget tas i nämnden. Hon uppger att i år togs den redan i 

oktober. I december har nämnd och förvaltningschef måldagar med personalen.  

Avseende uppföljning uppger V2A att hon följer nivån på tjänster tredje måndagen varje månad och vill 

att hennes chefer ska ha med sig statistiken. Hon träffar förvaltningsekonomen med jämna mellanrum, 

cirka varannan månad, och går igenom ekonomin. Hon beskriver att hennes enhetschefer har ”clickview”, 

samt kontakt med förvaltningsekonomen. V2A uppger att det finns ekonomisk uppföljning som stående 

punkt på ledningsgruppen. 

Access  

När det gäller prioritering av möten så prioriterar hon avdelningens ledningsgrupp, centrala ledningsgrup-

pen och nämnden. Budgetgenomgångar är också viktigt tid. Hon säger att egentiden ryker om det måste 

prioriteras. Det är plustid, där hon har marginalen varje vecka.  

När det gäller möten så uppger V2A att hon träffar sin chef ungefär var 14:e dag. Politikerna träffar hon 1 

gång/månad och på Vallbydagarna. Hon träffar sina enhetschefer organiserat vid ledningsgrupp 1 g/vecka 

och annars varje dag. Vid avdelningens ledningsgrupp så har hon en tydlig dagordning med punkter som 
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hon vill ta upp exempelvis info från central ledningsgrupp, info från nämnd, budget etc. Enhetscheferna 

har möjlighet att anmäla punkter och hon går alltid en runda i början av mötet. 

Acceptans 

V2A tror att ekonomistyrning är förankrat i organisationen och att det finns en ökad medvetenhet. Hon 

tycker att personalen är förtrogen med de ramar som finns. Hon menar att enhetscheferna är tydliga. ”Se-

dan kan man ju tycka om det som personal eller privat. Det vet jag ju att man gör, naivt vore det annars, 

men modellen är förankrad”. 

V2A beskriver att organisationen svajat många gånger med olika kulturer som kommit in. Hon menar 

dock att professionen är hög och det finns goda rutiner och riktlinjer. 

V2A uppger att det finns en ledarskapspolicy. Kommunen erbjuder också en utbildning som heter ny som 

chef. De chefer som anställts senare har fått gå en traineeutbildning, då man också kan få tillgång till en 

mentor. 

Handlingsutrymme  

V2A uppger att nämnden fattar beslut om nedskärningar. Förvaltningschefen informerar och sen förs det 

ut i organisationen. De diskuterar sen i ledningsgrupp på avdelningsnivå och ger info till enhetschefer så 

att de känner sig trygga med informationen. Hon menar att man måste kunna prata öppet på avdelningens 

ledningsgrupp. ”I det forumet kan man ju prata neddragningar. Sedan måste vi ju var och en vara rustade 

när vi möter våra respektive organisationer och våra respektive chefer”. Avseende fördelning av resurser 

så tycker V2A att de har en god jämkande ton i ledningsgruppen. Inget rättvisetänk, en god dialog. Hon 

säger att det är även en dialog neråt hur resurser ska fördelas. 

V2A säger att hennes känsligaste konto är ekonomiskt bistånd, vilket påverkas av nytillkomna hushåll 

och antal avslut.  All övergripande delegation ligger på henne. Enhetscheferna har delegation på handled-

ning, personalsociala delar och vissa arbetsmiljödelar. 

V2A tycker inte det finns några dilemman mellan lagstiftning och ekonomistyrning. Hon menar att hon är 

väl förtrogen med lagstiftningen och kan hon beskriva underskottet, vilka målgrupper samt visa på sta-

tistik så tycker hon inte att det är några problem. 

V2A uppger på frågan om de får avskriva underskottet att det ser olika ut från år till år, men ofta får de 

det.  

V2A upplever att hon har mandat och är delaktig. Hon uppger att hon har gott förtroende från sin chef.  

Legitimitet 

V2A säger att de har nätverkskommuner och ett chefsnätverk. De fördelar hon kan se är att man får inspi-

ration, men menar att det är viktigt att vara kritisk och se om det passar in i organisationen. Om man tar in 

för mycket kan man glömma bort att reflektera och det är viktigt att organisationen är mogen. 

V2A tycker inte hon behöver försvara sin verksamhet. Hon tycker att ekonomiskt bistånd är mer på kartan 

idag i förvaltningen. ”Begreppet skälig levnadsnivå har ett högre värde idag” 
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Ledarskap  

V2A ser det som en livshållning att arbeta som chef. Det är viktigt att ha självkännedom och jobba med 

sig själv, prioritera ledig tid och få stimulans från andra områden. Hon menar att det är en hjälp i ledar-

skapet. Hon tycker också att det är viktigt att behålla kunskapen om det genuina arbetet, dvs. vem man är 

till för.  När man pratar budget och ekonomi, så kan jag ibland relatera till ett individärende och då blir 

det mer levande i min föredragning. Det blir inte bara siffror och statistik” 

V2A beskriver sig som engagerad, ambitiös och tydlig. Hon anser att det är viktigt att personalen känner 

att hon finns till för dem. Hon uppger att hon är mån om att vara tillgänglig på olika nivåer i organisation-

en. Hon menar att det är tufft att vara ledare inom kommunal socialtjänst idag, då man är kommunens 

yttersta skyddsnät.  

V2A uppger att vid förankring av beslut så tar hon upp de på avdelningens ledningsgrupp. Hon är tydlig 

vid förankring av beslut och går via sina enhetschefer ner i organisationen. Sedan finns hon tillgänglig för 

synpunkter och det kan sedan komma upp i samverkanssystemet. Eller att cheferna tar upp det igen och 

att man tar omtag. Enhetscheferna har i sin tur enhetsmöte och relaterar då till ledningsgruppen på tisda-

gar. 

Avseende förändringar handlar det, enligt V2A, ofta om att borra i motståndet och förklara vad syftet till 

förändringen är och härleda till målet. ”Vad handlar det om? Handlar det om dig? Kan du se att du job-

bar i en organisation med uppdrag från nämnden, relatera till det målet? Du är en del av kuggen” Avse-

ende information om ekonomistyrning så uppger V2A att hon alltid är tydlig. Information om ekonomi-

styrning går också via enhetscheferna, samt att det tas upp på avdelningsmöten 4 ggr/år.  De informeras 

också på samverkansmöten. Hon säger att det är viktigt att det finns en kunskap hos personalen vad man 

arbetar mot, samt motivation. Hon säger att om budskapet är att vi inte får mer resurser, så måste de ändra 

sitt arbetssätt, förfina det eller höja nivån på tjänsterna. V2A säger att målet är att sänka kostnaden för 

ekonomiskt bistånd. ”Hela tiden är det ju det målet som nämnden satt, som är det främsta och där är det 

så att ekonomiskt bistånd är väldigt transparant i genomlysning av statistik, siffror, avslut på hushåll, 

orsak till avslut”  

Om V2A vill förankra något uppåt i organisationen så tar hon kontakt med sin chef vanligtvis via mail 

och ber om att få en tid. Hon är då tydlig med vad hon vill prata om och är väl förberedd. 

 

V2B 

V 2B är avdelningschef. 

Verklighetsbeskrivning 

V2B uppger att de arbetar med budget och mål och ser det som en helhet. De har ett antal områden som 

alla förvaltningar jobbar med. Det finns övergripande mål som politiken bestämt och utifrån dessa utarbe-

tas verksamhetsmål och målkort på respektive enhet.  

V2B beskriver att de är tidigt ute med budgetprocessen. De brukar åka iväg på ett 2 dagars internat direkt 

efter semestern tillsammans med AU, hela ledningsgruppen inklusive ekonom, ”personalare”, organisat-

ionsutvecklare, avdelningschefer och förvaltningschef. Då får de beskriva respektive verksamhet; hur året 

varit, hur ser situationen ut, vad ser man inför 2014, utmaningar, lagändringar och samverkansprojekt. De 

får beskriva och göra yrkanden och det sker i dialog med politiken.  
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Efter att det fattats beslut så börjar arbetet med internbudget. Delårsbokslut sker i mars och augusti, samt 

årsbokslutet. 

De använder sig av målkort som läggs ut på intranätet för respektive enhet och lägger en budget utifrån 

målen ” Så det är ganska nära kopplat mål och budget…det ger en tydlighet och det är också en tydlighet 

ut på enheterna att kunna följa hela processen”. Det görs också sammanställningar för målområdet, där 

samtliga förvaltningars mål finns med. Sedan finns det måldagarna med information till all personalgäl-

lande mål, budget och värdegrund. Enhetscheferna får en egen dragning som de sedan ska arbeta med på 

respektive enhet. 

V2B uppger att de har en ekonom på förvaltningsnivå och får månadsuppföljningar. Hon har möten eko-

nomen. Även möten med sina biträdande avdelningschefer och ekonom, samt ekonomisk uppföljning 

med de som sitter utanför huset varannan månad.  

Access  

När det gäller möten så säger att hon träffar sin chef varannan vecka på ledningsgrupp och de har ca 4 

enskilda träffar per år. Sedan har de en hel del träffar kring sakfrågor. Hon träffar politikerna på nämnden 

en gång/månad. Hon träffar sina biträdande avdelningschefer varje måndag. Hon har också individuella 

samtal med dem varannan månad ungefär. Hon träffar medarbetarna på APT en gång/termin och har av-

delningsmöte två gånger/termin. 

Acceptans 

V2B menar att det finns mer att göra för att öka den ekonomiska medvetenheten ut i organisationen. Hon 

tycker dock att ekonomistyrning är accepterat och menar att man märker det när man är ute och träffar 

medarbetare. 

De har ledarskapsutbildningar, där det ingår information om vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd 

organisation. Man har också en ledarskapspolicy som hon menar att man arbetar aktivt med.  De har två 

chefsdagar varje år, där ledarskap diskuteras.  

Handlingsutrymme  

V2B beskriver att diskussion om budget sker på APT, på avdelningsmöten, på nämnd och vid uppfölj-

ningar. Hon tycker att hon fått god tilldelning av resurser på barnsidan. Hon uppger att beslut om ned-

skärningar fattas av politikerna på nämnden. Förvaltningschef ger info till ledningsgrupp, sedan ger hon 

info. 

V2B uppger att när det sker lagändringar och det krävs mer resurser som inte finns kan det uppstå dilem-

man, Det gäller då att trixa med det man har, då man sällan får ökade budget. Det handlar om att göra 

interna förändringar. Hennes känsligaste konto är externa institutionsplaceringar. Hon säger att stora fa-

miljer med många barn kan påverka institutionskostnaderna. Det är svårt att styra över. Det går att jobba 

förebyggande, men hon menar att många som de placerar bara dimper ner i kommunen av olika anled-

ningar. Plötsligt har man en placering av mamma, pappa, barn a 3000 kr/dygnet per person. Dessa kost-

nader har dragit iväg och det är vad nämnden har fokus på. Avseende institutionsplaceringar och dess 

kostnader så uppger hon att man skulle kunna jobba mer strategiskt med samordning innan placering. 

V2B berättar att hon inte har delegation på institutionsplaceringar när budgeten är överskriden, då är det 

politikerna som tar besluten. Hon uppger att de får oftast underskotten avskrivna, d v s de behöver inte 

föra över till nästa år. Hon upplever dock att det inte finns tydliga regler kring detta. 
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Legitimitet  

V2B uppger att man får gehör och det går att säga att nu har vi vänt på alla stenar, tittat på allt och gjort 

vad vi kan. Att man faktiskt har kollat på alla processer och använt sig av Lean och att det trots allt inte 

går ihop. ”Visar man att man gör ett gediget arbete och verkligen tar ansvar för det och inte bara 

springer och skriker för det minsta, så tycker jag att man får gehör, att det här är genomtänkt”. 

Hon anser att det är mycket fokus på arbetslinjen och att den ska råda överallt, men samtidigt har de fått 

fantastiska möjligheter att utveckla verksamheten med barn och familjer. Mycket stöd och visat intresse, 

samt har fått behålla personal. Hon tycker inte de fått strida för resurser. 

V2B menar att det är viktigt att titta på andra för att reflektera över sin egen verksamhet. Det kan ge själv-

förtroende i organisationen att man åker därifrån och tänker att man gör mycket bra. Hon menar att det är 

viktigt att nyansera och inte bara slänga sig in i allt nytt och ”springa på alla bollar”. 

V2B upplever att hon har mandat, men att det kan finnas personer i organisationen som anser att hon inte 

har tillräckligt med kunskaper om myndighetsutövning. Hon har dock en biträdande avdelningschef som 

kan allt och menar att hon har mandat genom henne. Hon känner också att hon har sin chefs förtroende.  

V2B uttrycker att det ibland finns liten förståelse för den grupp hon arbetar med, att de inte ska kosta 

något. Hon menar att man pratar om att vi ska bygga mer idrottsanläggningar och annat.  

Ledarskap  

V2B beskriver att hon har en övergripande roll att samordna de specialister hon har på avdelningen. Hon 

uppger att hon har lätt för att förankra beslut både hos politiken och hos  sin förvaltningschef.  

V2B påtalar vikten av att vara tydlig i sitt ledarskap och att reflektera över hur man kommunicerar.  Hon 

menar att kunskapen ska finnas i organisationen och att hennes uppgift är att samordna inge hopp och 

mål. ”Jag kan tänka mig att jag är en vallhund ibland… ibland måste jag gå före och ibland måste jag stå 

i mitten, ibland kanske jag kan ligga under ett träd och titta med ett halvt öga, för nu fungerar organisat-

ionen ganska bra. Skapa ett självförtroende i organisationen. Nästan så jag inte ska behövas”. Hon säger 

att hon vill vara flexibel och synas i organisationen, att känna av vad som behövs och stå fast vid det hon 

bestämt sig för trots att det stormar. Detta utan att bli rigid. Det är också viktigt att göra saker begripliga 

och meningsfulla på alla nivåer. Hon beskriver sig som en person som tänker möjligheter och att hon inte 

är problemorienterad. Hon anser också att hon är drivande och får igenom tankar och ideér, samt har lätt 

för samverkan  

V2B uppger att hon försöker tänka ” Hur kan jag göra det politikerna vill och hålla min budget och ändå 

tänka möjligheter och hitta nya vägar och följa lagen” Hon vill undvika att skapa en uppgivenhet i orga-

nisationen. Vid nedskärningar anser hon att kommunikationsflödet är viktigt. Vad ska informeras, vem 

ska ge informationen. Det är viktigt att förmedla samma sak. 

Avseende förändringar så uppger hon att hon har oftast en bild av hur hon vill göra, men att det inte alltid 

blir så. Att det handlar om känsla och sammanhang, så att det blir begripligt för de som ska vara med i 

förändringen. Hon beskriver att hon har ett mål, men att vägen dit kan bli på olika sätt. Det är viktigt att 

vara flexibel och ändra efter vägen.  

 

V2C  

V2C är avdelningschef.  
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Verklighetsbild 

V2C redogör för att politiken fattar beslut om mål och att det finns målområden som är lika för alla för-

valtningar. Hon beskriver att respektive nämnd hanterar dessa områden utifrån uppdrag, när de ska vara 

uppfyllda och hur. Det finns verksamhetsplan, nyckeltal och det görs målkort på enhetsnivå. 

V2C berättar att i augusti månad åker centrala ledningsgruppen och politikerna i arbetsutskottet iväg till-

sammans och pratar budget. Varje avdelningschef får beskriva sin verksamhet och man tittar tillbaka på 

senaste året, pratar nuläge och utmaningar framåt. Ekonomen redogör för budgeten och nämndens ordfö-

rande redogör för politikernas prioriteringar. Efter resan så får de återkoppling från politikerna hur det 

tänkt. Hon uppger att budgeten är klar i oktober. När detaljbudgeten görs upp arbetar de gentemot eko-

nomen avdelningsvis och använder sig av ”click-view”. 

V2C uppger att de har något varje år som heter måldagar som är obligatoriskt. Förvaltningschefen och 

nämndens ordförande informerar om fullmäktiges och nämndens mål. Även information om budget och 

verksamhetsplanering. Det tydliggörs att det är en politisk styrd organisation. Vad är uppdraget och hur 

hänger det ihop.  

Access  

När det gäller möten så uppger V2C så uppger hon att hon träffar sin chef var 14:e dag på ledningsgrup-

pen och i vardagen på olika möten. Politikerna träffar hon en gång i månaden på individutskott. Enhets-

cheferna en gång/vecka plus planeringsdagar två tillfällen om året. Hon beskriver att hon har avdelnings-

möten också varje månad. 

De viktigaste mötena är de som rör kärnfrågorna i verksamheten, möten med medarbetare eller medbor-

gare som hör av sig. Avseende förankring av beslut så tar hon kontakt med förvaltningschefen och så 

sätter han upp ärendet på nästa ledningsgrupp. 

Acceptans 

V2C uppger att man tar hand om sina medborgare i kommunen och har en hög omhändertagandenivå. 

Hon tycker inte att man bortser från individens behov. ”Finns det behov och man ansöker och man vill 

som enskild medborgare få hjälp, så backar man inte kring det.” Men hon menar att det inte hörsammas 

på så sätt att man får mer pengar till verksamheten. 

V2C tycker att ekonomistyrning är accepterat och att medarbetarna blir delaktiga i och med måldagarna. 

Hon menar att det finns ett engagemang på en acceptabel nivå. Hon upplever att man är medveten om att 

inte leva över sina tillgångar. Hon tycker att det finns en förändringsbenägenhet och inte bara för att man 

ska vara modern och politisk korrekt. Samtidigt finns det en trygghet i att göra som man alltid gjort.  

V2C uppger att när det gäller beslut om placeringar så tycker hon att det fungerar bra. Hon tycker att de 

har bra samarbete med politikerna. ”..vi har utbildat varandra, men framförallt så har vi eftersträvat från 

tjänstemannasidan att göra professionella bedömningar, att veta vilka metoder vi använder oss av osv 

och att ha rågångarna klara mellan politik och förvaltning”. 

V2C uppger att det finns en ledarskapspolicy och en ledarskapsutbildning som heter ”Ny som chef”. 

Handlingsutrymme 

V2C tycker hon har inflytande över fördelning av resurser, men menar att hennes argument inte alltid är 

så lättköpta. 
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V2C uppger att hon nästan alltid går med underskott på institutionsplaceringar, kontaktpersoner och per-

sonal.  

V2C uppger att de är underbudgeterade och att det är därför de går med underskott. Men att de förklarar 

underskottet för politikerna, ”man tillämpar den varianten tror jag, verkar det som, att man så att säga 

skriver av våra skulder vid årsskiftet”. Hon kan fatta beslut om institutionsplaceringar upp till ett år. När 

budgeten är överskriden har inte hon mandat att fatta beslut. De har ganska snabbt kunnat se att pengarna 

inte kommer att räcka. Det betyder att det är individutskottet som fattar beslut om placeringar och på så 

sätt tar det ekonomiska ansvaret.   

Hon uppger att de har jobbat hårt med att förtydliga uppdraget, att följa upp och förtydliga ansvar.  

V2C upplever att hon har mandat. 

Legitimitet 

V2C uppger att den uppföljning de har på hennes område är hennes sätt att visa på vad de gör och på så 

sätt få behålla resurser. ”  

V2C tycker att det går åt mycket tid till att försvara verksamheten, och tycker att verksamheten inte prio-

riteras.  

V2C uppger att de har ett nätverk med tre kommuner som har varit förebilder och lär av varandra. Nack-

delen med omvärldsbevakning kan vara att man glömmer bort att det är en verklighet som kan se an-

norlunda ut i sin egen kommun och att det inte bara går att kopiera rakt av. 

Ledarskap  

V2C uppger att förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för helheten över avdelningarna och hon 

har det övergripande ansvaret i förhållande till enhetscheferna. 

V2C menar att hon har nytta av att ha arbetat med behandling inom landstinget, då man använder sig själv 

som instrument i mötet med andra. Hon beskriver vikten av att vara tydlig som chef och att det i sin tur 

gör att medarbetarna kan vara tydliga gentemot sina klienter. Hon påtalar också vikten av information och 

att hon hellre informerar för mycket än för lite.  

V2C uppger att hon har lätt för få kontakt och skapa förtroende och hon anser att delaktighet och humor 

är viktiga egenskaper. Hon tycker att det är viktigt att de kan vara glada tillsammans och undvika elän-

desbeskrivningar. Hon uppger vidare att det är viktigt att delegera och låta folk ta ansvar, samtidigt som 

hon vill vara i kontakt med verksamheten. 

V2C beskriver att hon tycker om att jobba självständigt. ”Jag har alltid skött mina fögderier och vill göra 

det, men det är också viktigt att jag känner uppbackning av min nästa nivå, av min chef”. Sedan uppger 

hon att det är viktigt att koncentrera sig inåt så att man upptäcker om något inte fungerar. 

Vid förankring av beslut neråt så tar hon frågan med sina enhetschefer och för ett resonemang, samt får 

synpunkter. Enhetscheferna jobbar sen i sina grupper med frågorna.  Hon uppger att det är viktigt med 

synpunkter från medarbetarna och att man kan behöva viss tid på sig att tycka om vissa saker, samt få 

möjlighet att yttra sig. 

V2C uppger att hon redogör för budgeten och hur den ser ut, men menar att det ska ske på en rimlig nivå. 

”Att hålla på att kasta siffror på folk är helt meningslöst”. Hon uppger avseende uppföljning av budget 
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att hon använder sig av ”click-view” och får ut analyslistor en gång/månad. Hon meddelar hur hon ligger 

till på sin institutionsbudget. Hon uppger att hon har budgetuppföljning med enhetscheferna och ekono-

men 1 g/månad. Hon beskriver att hennes avdelning kartlägger sina klienter 2 ggr/år. Vad har de för för-

sörjning, missbruk, barn, umgänge, boende och hälsa. Det är många variabler och en ögonblicksbild. 

V2C uppger att vid förankring av beslut är delaktighet viktigt också. ”Jag är ingen vindflöjel som vänder 

kappan efter vinden, men det är inga problem för mig att ändra mig om det är så att medarbetarna över-

tygar. (…)” Hon uppger att man behöver anpassa beroende på hur fort det ska gå och om man har mer 

eller mindre tid. Hon anser dock att det kan kosta om man inte låter saker bli förankrade, men känner man 

sin organisation så kan man ha fördel av det. ”Känner man inte organisationen alls, så måste man lägga 

lite mer tid… Annars kan man få äta upp det och det kan kosta massa, både ekonomiskt och i förtroende 

tänker jag. 

 

Nivå 3 

 

V3A  

V3A är enhetschef.  

Verklighetsbeskrivning 

V3A tycker att hon har en föreställning om hur budgetprocessen går till men hon säger att hon inte är 

säker på hur väl den egentligen stämmer. Hon säger att det finns delar i budgetprocessen som hon inte 

helt förstår. På frågan om vad hon tänker är det som styr förvaltningens ram så säger hon att hon tror att 

personalbudgeten är central.  

Det är V3A själv som följer upp hur enhetens resultat ser ut, hon har två olika verksamhetssystem för 

detta. Någon gång, på hösten, brukar hon göra en mer ordentlig avstämning med förvaltningsekonomen. 

Hon har ingen regelbunden ekonomisk uppföljning med sin chef. I ledningsgruppen följer de upp ekono-

min omkring en gång i månaden, samt diskuterar utbildnings- och handledningskontot. Och det är också 

dessa konton som hon för en dialog kring, med sina arbetsgrupper.  

Ekonomi och budget diskuteras bland annat på årliga ”målmöten” som förvaltningschef och nämndens 

ordförande håller i. Där pratar man om mål och budget för kommande år.  

Access  

V3A träffar sin chef varje vecka, på planlagda möten. Utöver det ses de så gott som dagligen eftersom de 

sitter på samma ställe. Däremot träffas de inte enskilt, hon och hennes chef, på något regelbundet vis, men 

de bokat möten vid behov. Socialchefen träffar hon mer sällan, några gånger per år i olika sammanhang 

då socialchefen besöker någon verksamhet eller i samband med möten kring Lean. Politikerna i nämnden 

träffar hon sällan.  

V3A träffar sina egna grupper två gånger varje vecka och så träffar hon sin personal spontant hela tiden 

eftersom de sitter i samma lokaler. Hon säger att det är just enhetsmötena och ledningsgruppsmötena som 

hon tycker är viktigast. Om hon får för fullt i sin kalender så plockar hon i första hand bort möten med 

externa intressenter, om andra representanter finns med. Hon kan också boka om något möte vid behov, 

som ett medarbetarsamtal.  
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Acceptans 

V3A tänker att personalen i förvaltningen är väldigt införstådda med ekonomistyrning och att det är en 

kommunal verksamhet som styrs av skattemedel. Hon är osäker på om inställningen till ekonomistyrning 

förändrats över tid. Hon säger att man är väldigt försiktig med att göra av med hela sin budget, de delar 

som man kan påverka (handledning och utbildning). Där vill man inte ha röda siffror på avdelningen. 

Man jobbar också på att i möjligaste mån hitta hemmaplanslösningar för att hålla nere kostnaderna.  

V3A är osäker på om det finns en ledarskapspolicy specifikt för ledare och chefer. Hon vet att det finns 

en medarbetarpolicy som har fokus på respekt och bemötande. Det finns en ledarskapsutbildning som hon 

själv deltagit i.  

Handlingsutrymme 

V3A säger att i den övergripande fördelningen av ramar och även fördelningen av ram till enheten så är 

hon inte delaktig. På det sättet känner hon inte att hon kan påverka sin egen budget. Hon förklarar att det 

är på den centrala ledningsgruppen och i en diskussion mellan förvaltningschef och avdelningschef som 

budgeten sätts och det tas beslut om hur mycket pengar man lägger på utbildning, handledning etc. 

Vid nedskärningar så är det centrala ledningsgruppen som tar beslut, och det anser V3A är rätt. Hon kän-

ner inte att hon har behov av att vara mer delaktig i besparingsarbete och hänvisar till sin placering där 

verksamheten består av myndighetsutövning. Hon säger att hon kanske skulle känna annorlunda om hon 

hade ”mer att spela med”.  

I ett skede var man tvungna att planera för neddragning av resurser på avdelningen, i form av visstidsan-

ställningar. V3A säger att de då satt i ledningsgruppen och gjorde en gemensam planering för detta.  

Det konto som är känsligast inom hennes ansvarsområde är försörjningsstöd. V3A säger att det är ett 

konto som överskrids varje år och att det är något som de vet från start. Hon säger att trots att man tidigt 

kan se att kontot kommer att överskridas så är det ingen som säger att det blir ett stopp utan lagstiftningen 

går tveklöst före att hålla budget. Hon tror att hennes chef kan få lov att förklara varför budgeten inte 

kunnat hållas, men i slutändan efterskänks alltid underskottet för försörjningsstöd.  

Vad gäller delegation så har V3A något högre delegation än handläggarna. Vissa ovanliga kostnader kan 

behöva dras på individutskottet.  

V3A tycker att hon har mandat att sköta de frågor som rör den dagliga verksamheten på enheten. Mer 

övergripande frågor som till exempel lönesättning arbetar de med tillsammans i ledningsgruppen. När det 

gäller arbetsgruppernas mandat säger hon att hon upplever att hon har fått jobba sig fram till att få gott 

mandat, att det krävs att man visar vem man är.  

Legitimitet 

V3A tycker de har bra klimat i ledningsgruppen och att det inte förekommer någon prestige. Däremot kan 

det hända att man ibland behöver försvara sin verksamhet i en diskussion, men att de är bra på att ha ett 

avdelningstänk.  

V3A beskriver att man använder sig av Lean som processmodell i förvaltningen ett ”Lean-spel” tillsam-

mans med utbildade ”Lean-coacher”. Det har genererat förändringar i organisationen. Hon tror att möjlig-

heten att jobba enligt Lean kom från kommunledningen centralt, att det varit någon upphandling med ett 

företag. Hon berättar att det finns annat erfarenhetsutbyte mellan fem kommuner ”tre KHV” bestående av 

Kalmar, Kristianstad, Karlskrona, Halmstad och Växjö. Där är även hon med och träffar andra enhetsche-
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fer. Det tycker hon är jättebra och värdefullt men säger samtidigt att det så klart kräver tid och engage-

mang. Utbytet kan ge nya idéer och alternativa lösningar.  

Även politierna kan vara med och styra, lägga om i verksamheten. Hon berättar att de fått direktiv från 

sina politiker om att de alltid ska göra hembesök i nya ärenden. Det var en modell som man tagit från 

Solna kommun. Det skapade en del diskussion runt etiska dilemman och även runt resurser men det gene-

rerade nya tjänster och nya rutiner.  

Ledarskap  

V3A tycker att det viktigaste i hennes uppdrag är stöttningen till hennes socialsekreterare, eftersom hon är 

i direktkontakt med dem som ”första linjens chef”. Hon säger att hon försöker att vara öppen och så 

transparent som möjligt. Hon vill att folk ska veta vart hon är någonstans eller vart det går att få tag i 

henne, hon vill ha en hög tillgänglighet och säger till sina kollegor att ”dörren är öppen” även om man 

inte bokat möte. Hon strävar också efter att måna om sin personal genom att försöka prata med var och en 

under dagen, kolla läget, eftersom det är hennes medarbetare som står ”i frontlinjen”. Det blir ett sätt att 

fånga upp ”ögonblicksbilder”. Hon vill att det ska vara ”högt i tak” så att man vågar ta upp olika syn-

punkter utan att folk tystar det. Om V3A ska säga tre viktiga egenskaper eller förmågor som hon är stolt 

över så säger hon just att vara tillgänglig, att försöka se folk och att återkoppla.  

När V3A ska förankra ett beslut i sina arbetsgrupper så tar hon först ställning till vilka det berör. Sedan 

informerar hon i lämpligt forum, ofta enhetsmöte. Sedan följer hon upp frågan vid behov. När hon vill 

förankra ett beslut hos ledningen så tar hon det främst på ledningsgrupp, sådant som rör avdelningens 

strategier. Frågor som inte berör alla tar hon enskilt med sin chef, det kan vara personalfrågor eller egna 

frågor av privat natur. 

V3A för ingen särskild dialog med medarbetarna om ekonomistyrningens utformning men däremot håller 

hon dem informerade om hur de ligger till i förhållande till budgeten för försörjningsstöd.  

 

V3B  

V3B är enhetschef. 

Verklighetsbild 

V3B tycker inte att hon kan beskriva budgetprocessen i detalj men redogör för att processen börjar på 

politikernivå, och att förvaltningscheferna har en process och sedan har ledningsgruppen en process där 

hon tror att de brukar åka iväg på försommaren. Där är det avdelningschefen som representerar avdel-

ningen. Hon säger att hon inte kommer ihåg tidsintervallen, de är det avdelningschefen som har koll på. 

Hon säger också att nu använder alla samma rubriker i styrdokumenten, det tycker hon är bra.  

På frågan om det finns delar i budgetprocessen som V3B inte förstår eller undrar över så säger hon att 

brukar få en bra budget och att förvaltningsekonomen gör ett bra jobb med det. Hon har god tillit till 

henne. Hon beskriver också hur budgeten läggs för enheten, det är relativt fasta belopp som grundar sig 

på personalkostnader, lokalkostnader, teknisk utrustning och lite utbildning och handledning.  

Access  

När V3B ska säga vad hon prioriterar i en full kalender så tycker hon att det är svårt, hon betar av alla 

dagar så gott det går. Hon säger att det är viktigt att hon hinner träffa sin personal tillräckligt mycket. Hon 

har nyligen fått en ny arbetsgrupp och innan dess hade hon egna ärenden. Hon säger att hon inte är för-
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tjust i möten, hon vill att de ska vara korta och bra, inte långa och krångliga, som suger ut energi. Hon 

tycker också att det är viktigt att ha koll på saker, någon omvärldskoll, så att hon kan hålla strukturen. 

Och att finnas tillgänglig för att ta emot nya ärenden till verksamheten. De saker som hon tänker att hon 

prioriterar bort när det blir fullt i kalendern är arbetet med ett specialuppdrag i kommunen. Hon säger 

också att hon har varit mindre på sista tiden i en av sina verksamheter men att hon stämt av att de tycker 

att hennes tillgänglighet är ok, vilket de gör. Och så försöker hon prioritera bort onödiga möten, eller 

korta dem. Hon tycker att det är sällan hon behöver prioritera bort något.  

V3B träffar sina grupper varje onsdag. Däremellan träffar hon respektive verksamhet en dag i veckan var.  

V3B säger att A är hennes närmaste chef ”barnchef”, sedan finns det en ”ungdomschef” också och sedan 

är det B som är avdelningschef. Hon säger att hon träffar A spontant ”ganska ofta” och så har de möte en 

gång i månaden i ”lilla ledningsgruppen”, där är det 5-6 chefer + A. I den ”stora ledningsgruppen” som  B 

håller i har man nyligen bestämt att man ska ses varannan vecka. Sedan träffar V3B A i lite andra olika 

sammanhang, men inget mer regelbundet. Hon brukar ringa A om det är något, eftersom hon själv sitter 

en bit ifrån. Socialchefen träffar inte V3B så ofta, han besöker varje verksamhet en gång per år, så det blir 

två gånger för henne. Och så har man chefsdagar en gång per år. I övrigt bara om de råkar på varandra. 

Hon träffar inte politikerna i nämnden eftersom hon inte går till nämnden med några ärenden. Eventuella 

träffar sker om politiker vill göra studiebesök i verksamheterna.  

Det är på chefsgrupp som man diskuterar ekonomi och budgetprocess, V3B säger att när hennes chef ska 

på ”budgetmötet” under våren så pratar de om det några gånger. Sedan pratar hon med ekonomen om det 

som är enhetens budget. Socialdirektören och nämndordföranden brukar ge besked i december/februari 

om hur nästa års budget ser ut, och målområdena.  

Acceptans 

V3B tycker att ekonomistyrning är accepterat. Hon berättar att i samband med att förvaltningen utökade 

arbetet med ”etableringen” (flyktingmottagande) så omfördelades pengar, vilket för hennes sektion inne-

bar att en tjänst inte tillsattes, men samtidigt fick man tre andra tjänster på barnsidan. Det skapade lite 

missnöje. Hon säger att hon är osäker på om hon ser att synen på ekonomistyrning förändrats över tid.  

Det finns en ledarskapspolicy som hon tycker stämmer ganska bra. Hon säger att hon tror att kommunen 

har en trainee-utbildning för chefer.  

Handlingsutrymme  

När resurser ska fördelas så är det V3B´s chef som är mest inkopplad. Hon säger att det inte brukar vara 

någon större diskussion i ledningsgruppen runt det. Det är om något ska förändras. Ekonomen är delaktig 

i processen på förvaltningen och det är också med henne som hon pratar för att lägga budgeten för sekt-

ionen.  

Det finns delar av budgeten som berör hennes medarbetare men som hon inte själv kan styra, potten för 

utbildning och handledning. Handledare har man kunnat välja väldigt fritt, men hon nämner att det nu 

gjorts en upphandling som gör dem mer styrda. Om V3B önskar särskild utbildning för sina grupper så 

får hon begära pengar. Hon tycker att det brukar gå bra att få det man vill om man har ett välbyggt un-

derlag. 

Vid besparingar så har det varit en diskussion i chefsgruppen och sedan har A och B skrivit fram ett för-

slag. V3B hänvisar till en faktisk händelse och säger att vid detta tillfälle prioriterades myndighetsutöv-

ningen och den arbetsrättsliga processen hade sin gång. Det landade ner i att det var hon som hade en 
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personal som skulle sägas upp. Hon säger att hon inte kunde finna några bra argument emot detta, i priori-

teringsarbetet, och att hon därför fick finna sig i beslutet. Hon säger att hon skulle önska att det fanns 

möjlighet till större delaktighet i besparingsarbetet. 

V3B tycker att hon har mandat att driva enhetens frågor men att det är viktigt att samarbeta med de andra 

grupperna. På frågan om hon känner att hon har arbetsgruppernas mandat att driva enhetens frågor så 

säger hon att hon har ganska gott mandat i ett team där hon har varit i 16 år. Det var inte lika självklart 

när ett nytt team startade upp. Där känner hon att hon har blivit lite testad och säger att det ju spelar roll 

att de inte sitter i samma lokaler, det tar längre tid att lära känna varandra.  

Angående behov kontra budget så säger V3B att hon tänker att det är ett dilemma på en mer övergripande 

nivå, hur man satsar pengar där människovårdande verksamhet ställs emot andra behov som drivs av 

andra nämnder (som att göra en ”arenastad”). Här tror hon att det finns både manliga och kvinnliga värde-

ringar i samhället som kan spela in. Hon nämner att hon lyssnat på NN och tagit till sig hur dumt det kan 

vara att småsnåla och hur mycket pengar det kan spara att jobba människovårdande och förebyggande.  

V3B har inte något särskilt ”känsligt” konto, hennes största poster är personal och lokaler. Hon har dele-

gation att signera fakturor men senast när hon skulle signera en faktura för lokalkostnad så hade hon inte 

delegation på det beloppet. Då fick hon utökad delegation.  

Legitimitet 

Det har varit en del omstruktureringar i förvaltningen, exempelvis så kom ett nytt team till V3B. På myn-

dighetssidan har det skett större förändringar då man gick från ”råd- och stödgrupper” till att ha åldersin-

delning istället. Hon säger att när man konstaterat att man ville göra något åt att klienterna hade för 

många kontakter i förvaltningen och att man skulle göra något åt det så gjordes det en del studiebesök och 

sedan jobbade man fram ett förslag.  

V3B säger att kommunen ingår i ett nätverk ”5-kommunerna”, fem jämnstora kommuner i södra Sverige. 

Hon är inte själv så inblandad i det men däremot har man funderat på att åka till Helsingborg för att titta 

på deras öppenvård.  

V3B tycker att det är viktigt med omvärldsspaning, men inte så enkelt och det är svårt att täcka in allt. 

Hon säger att chefer på olika nivåer finns i olika sammanhang. Socialdirektören har kontakt med depar-

tement medan hon läser om de frågorna i tidningen.  

V3B tycker inte att hon behöver försvara sin verksamhet särskilt mycket. Någon gång kan hon ha behövt 

försvara att de gått på någon kurs. Och så kan man få försvara sitt sätt att jobba, gentemot utredningsen-

heten. Däremot inte penningmässigt.  

Ledarskap  

V3B säger att hon jobbat som chef i 28 år, den långa erfarenheten tycker hon att hon har nytta av idag. 

Hon berättar hon halkade in som chef och i sin första chefstjänst inte förstod vad hon gav sig in i men att 

hon alltid varit intresserad av att jobba med ledarskap. Det hon tycker är viktigast i sitt jobb som chef är 

att hålla i kedjan, nämnden, ledningen och vad som ska utföras. Och så är det handläggarna och familjer-

na, säger hon. Hon tycker också att det är viktigt att personalen har möjlighet att vara delaktiga, hon vill 

inte bestämma allting själv. Hon säger att hon vet riktningen men att ”jag måste ju ha med mig alla på 

tåget”. Vid planeringsdagar görs planering utifrån SWOT-analys, det görs mål varje halvår som ska 

stämma överens med förvaltningens och nämndens mål. Hon hoppas att personalen ska känna sig stolta 

över sitt arbete och tycka att det är meningsfullt.  
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När V3B ska beskriva sitt ledarskap säger hon att hon inte ser sig som en auktoritär ledare, utan att hon 

försöker anpassa sitt ledarskap till de som jobbar i grupperna. Hon säger att hon är noga med att lyssna in 

och att vara snabb med att ge feedback, det är viktigt att kunna prata om svåra saker också, på ett bra sätt. 

Hon säger att hon försöker att ha ett ödmjukt förhållningssätt men att ändå driva sin linje. Hon tycker att 

det optimala är om varje medarbetare kan fungera som sin ”egen arbetsledare” d v s ta ansvar för de syss-

lor som ligger på tjänsten. Hon tänker att man växer av det. Tre egenskaper eller förmågor som V3B är 

stolt över är hennes förmåga att skapa ”ganska god stämning”, att hon inte krånglar till saker så mycket 

utan gör saker på enklaste sätt, och att hon är noggrann med sina rekryteringar, strävar efter blandade 

grupper.  

När V3B ska förankra ett beslut hos ledningen så tar hon upp det på en chefsgrupp om det berör alla, men 

om det bara rör den egna verksamheten så ringer hon sin chef, det tycker hon är den enklaste vägen. Det 

händer också att man lägger ut utredningsuppdrag, och hon nämner att i samband med att man jobbar med 

en fråga på det sättet så är det lätt hänt att man också hanterar frågan samtidigt som man utreder. När hon 

ska förankra ett beslut hos medarbetarna så tar hon med det till lämpligt forum, teamträff eller APT. Hon 

försöker vara noga med att förtydliga om det är ett ”färdigt beslut” eller om det finns något utrymme att 

påverka ett beslut. När hon ska driva igenom en förändring så brukar hon inte göra jättestora planer i för-

väg eftersom hon tänker att hon inte har de bästa planerna själv. Det är skillnad om det är något som 

kommer uppifrån.  

V3B säger att hon inte pratar så mycket om ekonomi med sina arbetsgrupper. Det säger hon grundar sig 

på att hon tycker att det var alldeles för mycket prat om pengar när hon jobbade på en annan arbetsplats. 

Det kan dränera energi från personalen. Men hon ser till att man har koll på vad man har för budget och 

hur man ligger till. Om hon behöver genomföra några ekonomiska åtgärder så säger hon bara som det är, 

hon tycker inte att det är ngn idé att försköna och det är ingen idé att gå i försvar heller. De resurser som 

finns på enheten för hon en dialog med medarbetarna om, vad man ska satsa på, även om det inte är så 

stora belopp.  

När V3B ska följa upp budgeten så har hon ett system som kallas ”click-view”, där kan hon gå in och titta 

hur enheten ligger till. Hon säger att hon mest tittar på riktmärket. Men hon säger ”då kan jag gå in och 

titta om jag vill köpa nya fåtöljer, men det stämmer aldrig i det där systemet.. Om det är lite pengar kvar, 

fast kanske på fel konto, då kan jag fråga B kan jag köpa ett piano, ja och då kan jag det”. 

 

V3C  

V3C är enhetschef.  

Verklighetsbild 

När V3C ska beskriva budgetprocessen i kommunen så har han svårighet att helt återge processen. Han 

säger att förvaltningen tilldelas en ram som sedan fördelas till avdelningarna.  

Vad gäller uppföljning så säger V3C att det är den centrala ledningsgruppen och avdelningschefen som 

får kontinuerliga rapporter om budget, hur de ligger till. Sedan går avdelningschefen ut och informerar. 

Han träffar förvaltningsekonomen ett par gånger per år, det tycker han är för sällan och skulle önska att 

det var en gång i månaden. Sedan har han tillgång till ett verksamhetssystem där han kan kolla själv hur 

hans enhet ligger till i förhållande till budget.  
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Access  

V3C träffar sin chef varje vecka på ledningsgrupp men också dagligen spontant. Syftet med lednings-

gruppen är att information från den centrala ledningsgruppen ska spridas för inhämtning av idéer, syn-

punkter och funderingar. Och sedan tillbaka, utbyte. Han träffar socialchefen omkring 5-6 gånger per år i 

olika sammanhang, när socialchefen besöker verksamheterna och på kallade chefsmöten. Han träffar poli-

tikerna på individutskottet en gång i månaden. Nämndens ordförande uppskattar han att han träffar om-

kring en gång per år. Han träffar sina grupper tre gånger i veckan på teammöten och en gång i månaden 

på APT. Ibland är det i andra avtalade möten och ibland i enskilda möten. 

När V3C behöver prioritera i sin kalender så säger han att det viktigaste han har är teammöten. Sedan 

kommer ledningsgruppsmötena och han är ibland med och träffar klienter och när han gör det inför en 

ansökan om LVM så tycker han att det också är högprioriterat. Om han måste plocka bort något ur kalen-

dern så landar han ner i att det är samverkansmöten och utrymme för administration.  

Acceptans 

V3C säger att han vet att kommunen har en ledarskapspolicy men vid intervjun inte innehållet. Han säger 

att det inte varit så många ledarskapsutbildningar i kommunen, det finns ”trainee” men det har han inte 

gått själv. Annars är det kortare kurser avsedda för chefer som cheferna gått, en- och tvådagars.  

Han säger att han inte märkt något annat än att ekonomistyrning är accepterat i organisationen, det är inga 

större diskussioner om hur pengarna fördelas utan i så fall mer om vilka resurser man önskar utöka.  

Handlingsutrymme  

V3C säger att ekonomin diskuteras på ledningsgrupp och även i teamen.  

Angående beslut om nedskärningar säger V3C att man nyligen fattat beslut om att lägga ned två dagverk-

samheter, han säger ”Det är vår förvaltningschef som håller i osthyveln. Det är våra politiker som… 

avdelningschefen och sedan ut på enhetsnivå. Jag var själv med och informerade om de nedskärningar 

som skedde i våras och det var ju… man var ju tagen (…) utifrån den tillbyggnad som sker i Växjö kom-

mun – arenastadion och allt detta. Och vår nya receptionsingång som där… bara den kostar 35 miljoner. 

Och sen en arena som kanske ligger på en halv miljard. (…) Det är ju en politiskt styrd organisation, man 

får gilla läget eller gå vidare med annat.”. I samband med de besparingar som gjorts så har lednings-

gruppen konsekvensbeskrivit neddragningarna, lämnat till förvaltningschefen för förmedling till politiken 

så att de kan ta beslut utifrån vad som är klokast säger han. När beslut om neddragningar tagits så blir det 

tjänstemännen som får leta var i verksamheten man ska dra ned. På frågan om han hade önskat att han/de 

hade fått vara mer delaktiga säger han att han tyckte att alla engagerade sig och på det sättet var delaktiga. 

V3C säger att respektive enhetschef har relativt fria händer att disponera de konton man har. Vill man 

göra större förändringar behöver det förankras uppåt. Utrymmet för honom och hans arbetsgrupper att 

använda pengarna på annat sätt än tänkt är begränsat och behöver stämmas av med ledningsgruppen.  

V3C säger att det känsligaste kontot är institutionskontot. Han säger att det är ”behovsstyrt”, ”föreligger 

behov då tar vi med våra politiker”. Avdelningschef har delegation på beslut på placeringar upp till ett år, 

men rutinen är att alltid låta de ärendena gå till nämnd för beslut. ”Detta är för att kontot är så intecknat” 

säger han ”och man har kommit överens om ett sådant förfarande i ledningsgruppen.” Politikerna har 

inte protesterat mot detta. Ett annat känsligt konto är det för personalkostnader. Där går man också alltid 

”back” säger han och fortsätter med att kommentera att inte heller förvaltningsekonomen kan förklara 
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varför. Angående lagstiftning kontra behov så säger han att vid de besparingar som gjorts så var det den 

lagstyrda verksamheten som prioriterades.  

Avseende mandat så säger V3C att de har väldigt fria händer att driva verksamheten men att man förvän-

tas hålla avdelningschefen underrättad. Han säger att det snarare är så att han är med och tycker till om 

andra avdelningars beslut utifrån intentionen att värna om målgruppen, klienterna. Han upplever att han 

har arbetsgruppernas mandat.   

Legitimitet 

V3C berättar att de större organisationsförändringar han kommer på var 2004 när man avskilde handlägg-

ningen av försörjningsstöd till en egen avdelning. 2007 tillskapades ett boende för ungdomar utifrån ett 

flertal ärenden med överdoser av heroin och opiater. Han säger att när man tagit fram underlag för detta 

så har det skett genom kartläggning. Han nämner att de har en tjänst för detta ändamål, en ”utredare” som 

tittar på hur man kan utveckla verksamheten och avdelningarna.  

V3C säger att man omvärldsbevakar genom att titta i kommunnätverk kontinuerligt. Där hämtas tankar, 

idéer och funderingar. Till exempel skapades ungdomsgruppen och ungdomsbasen efter studiebesök i 

Kristianstad. Det finns ett fast nätverk (Kalmar, Kristianstad, Karlskrona och Halmstad), men det är fritt 

fram att titta även på andra kommuner. Nätverkskommunerna träffas en gång per termin. Det är jämnstora 

kommuner och utbytet påbörjades för 15-20 år sedan. Han beskriver att man tittat på olika kommuner för 

olika frågor.  

V3C tycker inte att de behöver försvara sin verksamhet, han säger ”Nej, man kan säga att vi haft väldigt 

förstående politiker när vi då har övertrasserat vår budget. Framförallt institutionskontot. Hela IFO är 

underbudgeterat. Vi går med stort underskott och det har vi gjort under sista åren. (…) Av våra lokala 

politiker har de full förståelse för detta.”. Han tycker inte att han själv heller behöver försvara verksam-

heten.  

V3C tycker att verksamheten har gott förtroende från politikerna.  

Ledarskap  

V3C beskriver att det viktigaste i hans arbete som chef är att leda och fördela arbete. Han säger att han är 

ansvarstagande, lojal gentemot organisationen, lyhörd och tydlig. Han säger att han har som ambition att 

frågor ska lösas på möten, att det är ett sätt att minska ”korridorprat”. Han tycker att det är viktigt att man 

trivs med sitt arbete och att en viktig del är att kunna ta hjälp av kollegor, han är mycket nöjd med det 

stöd han har i ledningsgruppen liksom i sin chef. Han säger att han tänker att förvaltningschefen och av-

delningschefen har mer övergripande ansvar både i att driva frågor, bevaka intressen, budget och expan-

dering. Enhetschefernas roll är mer att verkställa, att vara lojala mot fattade beslut och att implementera. 

Han säger att eftersom det är en politiskt styrd organisation får man fundera över om man ska vara kvar 

eller inte om beslut inte alls stämmer med ens egna värderingar. Uppstår det situationer då det vore bra 

om avdelningschef kommer med och förklarar ett beslut eller läget för medarbetarna så finns det inga 

hinder för det. 

Om V3C ska förankra ett beslut hos ledningen så beror det lite på (vad det är för fråga och när i tid han 

behöver ett svar) var han tar upp den. Det kan vara så att han lyfter den i ledningsgruppen, sedan tar han 

den med avdelningschefen enskilt och sedan återkopplar han till ledningsgruppen. Vissa frågor tar man 

bara med avdelningschefen men håller ledningsgruppen informerad, det beror på om frågan berör andra 

och i vilka proportioner. Ibland händer det att avdelningschefen ger ett utredningsuppdrag. När han ska 

förankra ett beslut hos medarbetarna så tar han upp det i gruppen, diskuterar för- och nackdelar. Han sä-
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ger att han de har en öppen dialog i teamet och att han försöker förankra frågan, det händer att han måste 

sätta ner foten och ta ett beslut även om det inte känns fullt förankrat. Han säger att personalen känner sig 

delaktiga och att det sällan uppstår situationer då man inte kan föra en dialog. 

Angående hur V3C ser till att medarbetarna är informerade om ekonomin så säger han att på avdelningen 

är det obligatorisk närvaro för alla att gå på information om kommande budget och måldokument, som 

förvaltningschef och nämndordförande håller i en gång per år. Där informeras även om eventuella bespa-

ringar. 

 

5.4 Jönköping 

 

5.4.1 Organisationsbeskrivning  

Jönköping är centralort i Jönköpings län. I länet finns 13 kommuner och Jönköping är störst med ett invå-

narantal, idag, på 130 413 personer.  Skattesatsen 2012 var 32,15%. År 2011 hade kommunen 11 124 

månadsanställda. (Sveriges kommuner & landsting 2012) 

I kommunens årsberättelse står det att ”Vi är regionens centrum och huvudstad. Vi ska våga stå för det - 

vi leder länet och regionen och vi måste uttalat våga ta ledartröjan”.  Under 2012 ökade befolkningen 

med 1173 invånare. Mer än hälften av de som flyttar är yngre personer som antingen flyttar till Jönköping 

för att studera vid någon av högskolorna i kommunen, eller som flyttar för att studera på andra högskolor 

utanför kommunen. (Jönköpings kommun 2012a) 

Jönköpings kommun styrs av "Samverkan i Jönköping". Det är en allians som består av Moderata sam-

lingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Miljöpartiet. Kommunfullmäk-

tige består av 81 ledamöter. Mandatfördelningen för perioden 2011-2014 är (M) 21, (KD) 13, (Fp) 5, 

(C)5, (Mp) 4, (S) 27, (V) 3 och (SD) 3. 

Jönköping har en organisation med ett Kommunfullmäktige med 81 ledamöter. Det är kommunens högsta 

beslutande organ och har som beredande organ Kommunstyrelsen och därunder liggande nämnder. 

Kommunstyrelsen har 5 utskott. Dessa är ledningsutskott, personalutskott, jämställdhets- och integrat-

ionsutskott, välfärdsutskott och ett tekniskt utskott.  

I Jönköpings kommun finns 17 nämnder med mellan 3 till 15 ledamöter som styr förvaltningarnas arbete. 

I tillägg till detta finns 10 kommundelsråd. De är en kontaktlänk mellan kommunens nämn-

der/förvaltningar och de olika kommundelarna. Deras uppgift är att arbeta för den egna kommundelen och 

dess intressen. Kommundelsråden har ingen beslutanderätt. (Jönköping kommun 2014) 

Socialnämndens ansvarsområde är att erbjuda stöd, service och behandling inom individ- och familje-

omsorg samt funktionshinderomsorg. På socialnämndsnivå finns en nämnd och tre sociala områdesnämn-

der. Områdesnämndernas uppgift är att avgöra individärenden, enligt Socialtjänstlagen och andra sociala 

vårdlagar, samt följa utvecklingen inom det egna geografiska området. (Jönköpings kommun 2012a) 

 

5.4.2 Kommunens bild av den goda styrningen 

Jönköping har ett gemensamt dokument med en modell för kommunens värdegrund som beslutats av 

Kommunfullmäktige. Värdegrundsdokumentet fastställer vilka styrande dokument som finns i kommunen 

i form av handlingsplaner, policys och undertecknandet av internationella deklarationer. Kommunfull-
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mäktige har fastställt att kommunens värdegrundsarbete skall utgå ifrån de sju diskrimineringsgrunderna 

som finns i Diskrimineringslagen. (Jönköpings kommun 2012b) 

Styrprinciper för kommunen finns fastställda av kommunfullmäktige. Här framkommer att Kommunfull-

mäktige varje år fastställer ett kommunprogram som kompletteras på nämndnivå med mål för verksam-

heten. Nämndernas mål skall vara utformade så att de skall vara möjliga att mäta. De skall också regel-

bundet följas upp och utvärderas. De ekonomiska ramarna bestäms av graden av måluppfyllelse. Nämn-

derna ansvarar för att fastställda mål uppnås inom ramen för de anvisade anslagen. Tvingande lagstiftning 

kan innebära att avsteg från den principen måste göras. Huvudregeln är att alla avvikelser bokslutet i form 

av överskott eller underskott tillförs eller avräknas från den berörda nämndens ”resultatfond”. Det finns 

möjlighet att göra undantag om det görs en bedömning att det handlat om ”opåverkbara poster” och då 

kommer frågan att behandlas i bokslutsberedningen. (Jönköpingskommun 2012c) 

Ett kommunprogram för mandatperioden 2011-2014 finns som är fastställt av Kommunfullmäktige. Led-

orden för allt som görs i kommunen ska vara ”kreativitet, hållbarhet och medmänsklighet”. I januari 2012 

gick startskottet för kommunens visionsarbete där syftet är att involvera kommuninnevånare för att lyssna 

in vilken bild allmänheten och kommuninvånarna har av kommunen, samt hur de vill att kommunen 

”skall uppfattas av omvärlden”. (Jönköpings kommun 2012d) 

Hela kommunen omfattas av en Verksamhets- och investeringsplan; ”VIP:en,” som fastställer de ekono-

miska förutsättningarna. (Jönköpings kommun 2012e) 

Vad gäller inriktning för ledarskapet finns det i det fastlagda kommunprogrammet för mandatperioden 

2011-2014 rubriken ”En attraktiv arbetsgivare”. Där står att ”ett väl fungerande ledarskap är en förut-

sättning för verksamhetens kvalitet och för att medarbetarna ska må bra och trivas på jobbet. Kommu-

nens chefer måste därför få stöd i sin roll som ledare, men det måste också ha tillräckligt med tid avsatt 

för sitt chefskap. Att vara nära i verksamheten och kunna bekräfta sina medarbetare är en bra investering 

i arbetsmiljön och i arbetets resultat”. 

Under 2012 har två ledarprogram startat. Det handlar om ett talangprogram för att medarbetare skall 

kunna lyftas till första linjens chefer och ett stödprogram för befintliga chefer som står inför någon form 

av förändring. Kommunen har ett centralt introduktionsprogram som under 2012 förstärkts med ett block 

på en heldag i ämnet arbetsrätt. (Jönköpings kommun 2012d) 

 

5.4.3 Budgetprocess 

Kommunfullmäktige har fastställt styrprinciper för Jönköpings kommun och där beskrivs budgetproces-

sen och därtill kopplat ansvar för nämnderna och deras förvaltningschefer. Nämnderna skall senast i de-

cember månad upprätta och fastställa en interbudget för kommande året. Budgeten skall vara balanserad 

mot de anslag som fastställts av kommunfullmäktige. I samband med internbudgeten skall nämnderna 

fastställa interna riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning inom förvaltningen. Förvaltningschefen i 

varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med dessa riktlinjer. Kommunen tillämpar 

rambudgetering, men vissa nämnder inom kommuner får en verksamhetsrelaterad resurstilldelning (skola, 

barnomsorg, äldreomsorg). Förvaltningscheferna är ansvarig för att göra en budgetuppföljningsrapport 

minst tre gånger per år.  

Under 2012 har socialnämnden antagit en strategi för ”sammanhållen, långsiktig och hållbar social-

tjänst”. Strategin kallas ”Dialogen”. Målsättningen med Dialogen är att säkerställa ett systematiskt kvali-

tetsarbete. I centrum står arbetet med att kartlägga och beskriva viktiga processer, men också att identifi-
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era mål samt genomföra uppföljningar och förbättringar. (Jönköpings kommun 2012a) 

 

5.4.4 Kommunens ekonomiska läge 

2012 års bokslut för Jönköpings kommun slutar på ett överskott på 185 mnkr. I resultatet ingår flera så 

kallade jämförelsestörande poster, där återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar med 118 

mnkr som är störst. Det är ett förbättrat resultat jämfört med 2011, då bokslutet hamnade på ett överskott 

på 101 mnkr. I bokslutet för 2012 konstaterar man att de senaste åren har verksamhetskostnaderna ökat 

snabbare än vad skatteunderlaget har gjort och att åtgärder behöver vidtas. I bokslutet manas till bered-

skap och försiktighet i hanterandet att kommunens ekonomiska förutsättningar, samt att det är en nödvän-

dighet för att garantera en ”fortsatt hög kommunal servicenivå”. Det konstateras att flera nämnder visar 

budgetöverskridanden och att dessa nämnder kommer att behöva vidta åtgärder för att komma i balans 

gentemot beslutad budget. Bland de nämnder som nämns ingår socialnämnden. 

Hela budgeten för socialnämnden år 2012 var 1 140 mnkr varav drygt 299 mnkr avsåg individ- och famil-

jeomsorg exklusive försörjningsstöd. Ramen för försörjningsstöd var drygt 154 mnkr. 

I sitt bokslut för 2012 hade socialnämnden ett underskott på 58,7mnkr. De största avvikelserna fanns 

inom försörjningsstödet (-21,6 mnkr) och funktionshinderomsorgen (-34,4 mnkr).  

I verksamhetsplanen för 2012 redovisade nämnden ett befarat underskott jämfört med budget på ca 35 

mnkr om inga åtgärder vidtogs. Trots att nämnden under året genomförde effektiviseringar så fortsatte 

den negativa utvecklingen och främst inom barn- och ungdomsvården som haft ökade kostnader för den 

externa institutionsvården. Förvaltningen redovisade att ett utvecklingsarbete påbörjats där de i så hög 

grad som möjligt skall inrikta sig på förebyggande och tidiga insatser. I den satsningen ingår att utveckla 

”råd och service”, dvs erbjudande av tjänster utan utredning och biståndsbeslut för att öka tillgänglighet-

en. (Jönköpings kommun 2012a) 

Sammanfattningsvis så är Jönköping en kommun med god tillväxt och en god ekonomi. Kommunen hade 

ett positivt resultat för 2012 och resultatet hade förbättrats sedan året innan. Den politiska majoriteten 

består av de fyra allianspartierna tillsammans med miljöpartiet. Kommunen har den högsta kommunals-

katten av de tre kommunerna som vi undersöker i vår studie. 

Socialnämnden har tre områdesnämnder under sig och det finns inga utskott. Det är i områdesnämnderna 

som beslut fattas kring enskilda ärenden. Socialnämnden har nyligen startat upp ett processorienterat för-

ändringsarbete som, tillsammans med vissa budgettekniska justeringar skall råda bot på nämndens under-

skott. 

 

5.4.5 Ekonomistyrning i praktiken 

Nivå 1 

 

J1A 

J1A är ordförande i socialnämnden.  
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Verklighetsbild 

J1A kan beskriva budgetprocessen i stora drag. Han beskriver att budgetprocessen på förvaltningen 

kommer igång sent på året. Han uppger att ekonomichefen vill ändra på det.  

När vi diskuterar budgetprocessen så beskriver han förberedande träffarna med förvaltningsledningen. 

Även möten med kommunstyrelsen och kommunalråden och förvaltningen innan beslut tas.  

J1A berättar att politiskt har man fattat beslut om linjeprocessen ”LEAN”, eller ”Dialogen” som man 

kallar det i Jönköping. 

Vad gäller uppföljning av budget så uppger J1A att han upplever att förvaltningen tar det på stort allvar, 

men att det inte alltid går att följa budgeten inom socialtjänsten. Budgetuppföljningen görs via månads-

rapporter och kvartalsrapporter. 

Access 

J1A beskriver att när det gäller möten så prioriterar han socialnämndens sammanträden. Om han behöver 

prioritera bort något så är det möten med samordningsförbundet, då det är så liten budget jämfört med 

nämnden. Han prioriterar också bort interna möten med sitt parti. 

Acceptans 

J1A uppger att han inte vet om det finns någon ledarskapspolicy inom förvaltningen. Det finns ingen po-

licy för politikerna.  

Han tycker ekonomistyrningen är accepterad i organisationen. 

Handlingsutrymme 

På fråga om J1A kan påverka fördelning av resurser uppger han att han kan det till viss del, främst genom 

god samstämmighet och dialog mellan honom och det högsta kommunalrådet.   Han tillägger: ”95 % av 

budgeten är väl behovsstyrd sen är det en liten del som vi kan göra insatser som signalerar något poli-

tiskt och det är en ganska liten del.” 

J1A berättar att kommunstyrelsen gett i uppdrag att göra en fullständig genomlysning av funktionshinder-

omsorgen. Vid genomlysningen fick hans nämnd 10 punkter att jobba med. Han berättar att via Dialogen 

har man fått 1500 förbättringsförslag från medarbetarna och man har startat upp 25 processer inom för-

valtningen. I nämnden har det lett till ett antal olika beslut exempelvis att varudeklarera boenden för att 

göra det möjligt för konkurrensutsättning i ett senare skede. J1A säger att man också har gjort en stor 

genomlysning av administrationen på förvaltningen, samt att nämnden beställt en utredning på grund av 

höga kostnader för institutionsplaceringar.  

Vad gäller beslut om nedskärningar ger J1A ett exempel avseende förändring av förvaltningens riktlinjer 

för ledsagning som uppmärksammats i media och egentligen inte ledde till några besparingar.  Eftersom 

han var ordförande i nämnden fick han försvara förändringen, även fast det inte var ett nämndbeslut. 

J1A anser att de konton som går med underskott är rättighetsstyrda och lagstyrda. Han anser att besluten 

skall fattas utifrån individens behov. Men betonar samtidigt att ekonomin också måste vara i balans. 

J1A berättar att domstolsbeslut kan upphäva beslut som förvaltningen tagit. En dom kan också leda till 

förändringar i myndighetsutövningen och hur nämnden hanterar nya ärenden. 
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Han beskriver vad han betraktar som ett dilemma mellan budget i balans och individens behov. ”Lagen 

måste ju gå före och barnets behov och brukarnas behov. Vi har att göra med varsel och otrygghet. Soci-

altjänsten är ju den yttersta hamnen. Vi har ju ansvaret ytterst och det är bara laga efter läge där på 

något sätt.” 

J1A beskriver sitt eget mandat och uppger att det är han, som ordförande i nämnden, gör prioriteringar 

inom de givna ramarna. Han rådgör med kommunalrådet som är ansvarig för välfärdsfrågorna. 

Legitimitet  

J1A berättar avseende omvärldsbevakning att de gällande funktionshinderomsorgen har tittat på Halmstad 

och Kristianstad. De har därefter gjort en förändring som berör skatteutjämningssystemet och beslut en-

ligt LSS. Detta tror de kommer leda till stora besparingar.  J1A kan känna en viss oro att det är fler saker 

som kan behöva förändras, men som de inte upptäckt.   

Han tycker att socialtjänsten är omdebatterad och bevakad. Det sker ofta tillsyn inom området.  .  

Ledarskap 

J1A beskriver sitt ledarskap som inkluderande och lyssnande för att få med alla. Detta gäller både majori-

teten och oppositionen.  

J1A pratar om olika roller på förvaltningen, även när det sker ett förändringsarbete. Han säger att det är 

viktigt att skilja på beslut och verkställighet. Politikerna skall inte gå in och detaljstyra, utan det är områ-

des- eller funktionschefer som ska göra de förändringar som nödvändiga. Det är förvaltningen som tar 

fram underlagen till nämnden och är de som står för sakkunskaperna. 

J1A jobbar för att tjänster skall varudeklareras, medborgarna skall ha valfrihet och en del verksamhet har 

konkurrensutsatts. 

När det gäller förankring av beslut så beskriver han att han har en ständig dialog med förvaltningsled-

ningen. När det gäller politiker så beskriver han möten med politikerna i kommunhuset och kommunalrå-

den. Det kan vara lite konflikter när det gäller ekonomin, men för det mesta är de överens. 

När det gäller ramar för ekonomistyrningen så säger J1A: ”Vi har ju möten med förvaltningsledningen 

som kommer till stånd utifrån budgetprocessen där vi diskuterar i förväg och sen har vi då möten med 

kommunstyrelsen kommunalråden och sen träffas vi igen med förvaltningen. De mötena vi har med för-

valtningen det är ju med socialdirektören, ekonomidirektör, funktionscheferna och ytterligare någon i 

ledningen.” 

 

J1B 

J1B är ekonomichef på kommunnivå. 

Verklighetsbild 

J1B berättar att funktionshinderomsorgen har stora underskott och kommunen har ett högt demografiskt 

tryck inom skola/förskola, samt investeringar i byggnader som skolor.  

Han kan beskriva kommunens budgetprocess i detalj. Han kan också i detalj beskriva styrsystemet och 

beskriver ”Verksamhets- och investeringsplanen (VIP)”. 
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Han berättar att det är återkommande redovisning ca 3 gånger per år. För år 2014 räknar han med en lägre 

resultatnivå. 

Access 

Vad gäller cheferna och information så berättar J1B att vid större insatser så informeras förvaltnings-

chefsgruppen och ekonomichefsgrupp som förvaltningarna har representanter i. Sedan informeras eko-

nomigrupperna, där alla ekonomer i kommunen finns med.  

J1B säger att möten och sammanträden med politiken och ledningsgruppen prioriterar sig själv. Det är 

kommunstyrelsens ordförande som sätter dagordningen. 

J1B beskriver alla månatliga möten. Med sin chef har han bokade möten, men de är inte inplanerade långt 

i förväg. I sin arbetsgrupp har han regelbundna planeringsmöten. 

Han informerar direkt till politikerna på deras partimöten eller majoritet/oppositionsmöten. Alla partier 

får hjälp att lägga en budget som går ihop. 

Acceptans 

J1B har jobbat i många olika kommuner och ser att kulturer är olika och medvetenheten om hur det egent-

ligen är ställt med ekonomin varierar. Han vet att han som ekonomichef måste förhålla sig till olika kul-

turer.  

Enligt J1B så håller Jönköping på att ta fram en ledar- och medarbetarpolicy.  

J1B beskriver hur han ser på just socialtjänsten kopplat till ekonomistyrning: ”Jag jobbar ganska mycket 

nära många chefer genom åren och jag tycker att det finns en väldig skillnad på kulturer när det gäller 

socialtjänsten. Just den här behovsdelen hävdar ju många är så tvingande. Det är ju inte reglerat hur 

man skall göra utan att man skall göra något så det går att genomföra på många olika sätt och har man 

för starkt behovsfokus blir det ju allt för kostnadsdrivande”. 

Handlingsutrymme 

När det gäller delaktighet vid fördelning av resurser och vid nedskärningar och vem som fattar beslut så 

svarar J1B att ekonomichefen blir ofta en slags rådgivare och den som ser helheten. Det finns möjlighet 

att påpeka uppenbara skevheter inför att politikerna skall fatta sina beslut. Han beskriver spänningen mel-

lan politikerna och tjänstemännen: ”Sen är det ju så att det är ju inte alltid politiken vill ha den här väl-

digt tydliga styrningen man vill att det skall vara mycket politik i frågorna och inte bara någon teknokra-

tisk tjänstemannastyrning.”  

J1B pratar en del om vilket klimat som behöver råda för att kommunen skall få en bra styrning av både 

ekonomi och verksamhet. Över tid har det blivit en större öppenhet för förändring. Han tyckeratt de borde 

kunna effektivisera den ekonomiska administrativa hanteringen och därmed frigöra medel för analys. Han 

tror att kommunen befinner sig där nu. 

J1B säger att det är jättebra med ekonomiprocesserna för de är så tydliga och att han har legitimitet när 

det gäller dessa processer, men det är inte självklart i alla andra processer som stadskontoret svarar för.  

Det är något som han tycker är utmanande för ledarskapet. Han säger att han har ett starkt mandat kopplat 

till hans täta kontakter och samarbetet med kommunstyrelsens ordförande. 
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Vidare säger han att det också är ett underskott på försörjningsstödet. Hans bedömning är dock att jämfört 

med de andra stora kommunerna så ligger de dock inte så dåligt till. Vidare säger han att kommunen har 

sparat pengar från gamla flyktingmottagandet och nu används dessa pengar till utvecklingsprojekt inom 

arbetsmarknadssidan för utsatta grupper. 

J1B och säger att hur ramarna skall fördelas är en dialog med politikerna, men hans erfarenhet är att de 

ofta har värnat de mjuka frågorna. 

Legitimitet 

J1B deltar i nätverk i länet för ekonomichefer och har ett samarbete med sex andra kommuner som är i 

samma storlek och är med i nätverk på Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ”8-

kommunersnätverket”.  Han tycker att man måste fundera på vad det är man skall omvärldsbevaka, och 

att det där med liten och stor kommun inte alltid så stor skillnad som vissa vill göra gällande. 

J1B pratar om anpassningen till politiken: ”I många kommuner så vill man ju inte ha alltför hög abstrakt-

ionsnivå eller teoretiseringsgrad om man säger så. Det skall vara mer hands-on och det är politiken som 

skall träffa väljarna och stå till ansvar så ibland funkar det mer eller mindre bra med den här typen av 

resultat och målstyrning som vi gärna pläderar för många av oss. Men samtidigt så ser man ju behovet av 

det här med måttindikatorer och jämförelser att det faktiskt kan bidra till egen utveckling så vi är inne i 

ett sånt spännande skede nu när vi har tydliga uppdrag att se över vår budgetprocess och så vidare.” 

J1B berättar att de mjuka frågorna, som exempelvis socialtjänsten, ofta finns i framkant och att han själv 

måste försöka rikta resurser åt andra håll.  

Ledarskap 

J1B beskriver att hans ledarskap bygger ett coachande, stödjande ledarskap. Han vill ha medarbetare som 

tar initiativ och fungerar självständigt. Eftersom han har lång erfarenhet så har han sakområdeskompe-

tens. Han tror att det är en stor fördel som ekonomichef. Han tror mycket på delegation, men det gäller att 

tänka efter på vilket sätt. Uppföljning och återkoppling är viktigt. 

Han kommer intensifiera uppföljningarna utifrån lägre resultatnivå och utveckla den månatliga rapporte-

ringen med den utvidgade styrningen som en del.  

J1B beskriver vikten av att påverka kulturen avseende synen på ekonomistyrning. Han gör en reflektion 

över tidigare roll som revisor. ”Jag kommer ihåg en gång när jag jobbade med revision så jobbade jag en 

tid i en kommun och träffade en enhetschef eller avdelningschef som var ansvarig för försörjningsstöd 

och vi gick igenom och skrev en ganska kritisk rapport att det var mycket låt-gå man var generös och allt 

det här. Sen kom jag tillbaks dit 2 år senare hade den här personen, samma person, fått kostnaderna att 

gå ner samtidigt som det i de andra kommunerna gick uppåt under samma period sen kanske från ett högt 

läge men det var som att prata med en annan person och nu vill jag inte påstå att det var revisionsrap-

portens förtjänst det var säkert en massa andra saker också men det är rätt intressant att samma person 

ändå kan börja göra andra bedömningar och det där tror jag att man ständigt behöver diskutera alltså 

vad är behov hur sätter vi den interna normen hur vi skall förhålla oss vilken kultur skall råda. ” 

 

J1C 

J1C är avdelningschef. 
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Verklighetsbild 

J1C kan väl beskriva budgetprocessen, tydligast för sin nivå och neråt. Hon berättar att budgetprocessen 

är klar i maj och sedan sker beslut i kommunstyrelsen i oktober samma år. Hon berättar att hon lämnar 

prognoser varje månad, samt en större genomgång varje kvartal. 

J1C berättar att de arbetar med verksamhets- och investeringsplan som justeras varje år. 

Access 

J1C prioriterar möten med politiker och ledningsgruppen. Hon tar bort andra möten om något akut inträf-

far i verksamheten. J1C tycker det är viktigt med samverkansmöten. Hon tar i första hand bort tid för 

egen planering. 

J1C har regelbundna enskilda möten med områdescheferna var 3:e vecka. Hon träffar socialchefen på 

ledningsgruppen. Men de har aldrig enskilda träffar. Hon har möten varje vecka, och då nästan en heldag, 

med sin ledningsgrupp varav ett möte är arbetsplatsträff. 

Hon träffar politikerna när hon blir kallad till nämnden. Kommunalrådet träffar hon i specifika ärenden, 

exempelvis flyktingfrågorna. 

Hon träffar medarbetarna på större samlingar som områdescheferna kallar till. 

Acceptans 

J1C säger att det inte finns någon ledarutbildning för chefer på hennes nivå, men det finns ett introdukt-

ionsprogram för nya chefer i kommunen 

J1C beskriver att ekonomistyrningen inte riktigt har fungerat tidigare. Hon säger att det kan vara svårt att 

hålla budget på institutionsplaceringar, men med personalbudgeten måste det gå. Hon beskriver ett läge 

där det varit accepterat att tillsätta personal vid behov, utan att ha täckning för det i budget, Just nu under-

söker hon hur många grundtjänster det finns utrymme till i budget. Detta i förhållande till hur många som 

faktiskt är anställda. Avseende om ekonomistyrning är förankrad säger hon att ” Ekonomistyrningen är 

väl förankrad i organisationen att sen kan jag säga att just när det gäller individ- och familjeomsorgen är 

den anslagsfinansierad.” 

Handlingsutrymme 

När J1C beskriver sina ekonomiska redovisningar på nämnden så har hon med någon av områdeschefer-

na. De har gjort förberedelserna tillsammans om vad det är det de vill framföra till nämndens ledamöter.  

Hon berättar att i ”VIP-arbetet” skriver alla funktionschefer fram vad de står inför nästa år och vilka ut-

ökningar som behövs. Det är dock inte allt man får gehör för de behov de beskrivit. 

Hon beskriver avseende nedskärningar att hon tar fram förslag och gör en konsekvensbeskrivning utifrån 

förslaget. 

J1C säger att hon inte går vidare med något uppåt som inte är förankrat hennes ledningsgrupp. 

J1C upplever att hon inte har ett fullt mandat att driva verksamhetens alla frågor. Hon blir klämd mellan 

två chefsnivåer, där förvaltningschefen går på övergripande möten även om det gäller hennes frågor och 

områdescheferna går på de möten som kräver mer specialistkunskaper.  
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J1C beskriver att de har höga kostnader för institutionsplaceringar på grund av att de tar in folk från be-

manningsföretag. Delegationen för institutionsplaceringar ligger på områdesnämnderna, det har dock inte 

minskat kostnaderna för detta snarare tvärtom. 

Legitimitet 

J1C tycker det finns stora fördelar med omvärldsbevakning, men när det gäller att jämföra siffror och 

utfall så är hon mer skeptisk. Hon är nöjd med den verksamhet hon bedriver och menar att de ibland är 

den kommun som andra spanar på. ”Lite grann kan jag känna att det är självklart skall vi bli bättre på 

vad blir effekterna av det vi gör men vi kan inte mäta precis allting och till vilket pris och vad skall det 

leda till? Det är mäthysteri just nu som jag kan vara lite orolig för”.  

När det gäller ekonomistyrning så tycker hon att en del av kommunen haft fördelar jämfört med andra. 

Hon tycker att de ofta fått igenom det man äskat, om hon jämför med äldreomsorgen och funktionshin-

deromsorgen. 

Ledarskap 

J1C tycker att hennes funktion är att kunna lite om mycket. Hon har ansvar för områdeschefer, sektions-

chefer och medarbetare som har specialistkunskap, där hennes uppgift är att svara för det strategiska arbe-

tet. Hon säger att hennes ledarskap handlar om att fånga upp vad det är för utvecklingsområden man står 

inför, samt vad som behöver följas upp under året. Det handlar om att ha framförhållning och fundera 

över hur socialtjänsten ska se ut framåt. 

Hon säger att hon är bra på att lyssna och att få människor att växa. Hon har mycket ordning och reda. 

Hon tycker det är svårt med resultatstyrning när det gäller hennes verksamhet. Hon tycker det är svårt att 

beskriva gradvisa förbättringar som ett resultat av exempelvis en dyr placering. 

J1C håller på att rätta in sin verksamhet i ledet när det gäller att hålla budget och äska pengar på samma 

sätt som andra. 

 

Nivå 2 

 

J2A  

J2A är områdeschef. (Områdeschef är att likställa med avdelningschef, nivå 2.) 

Verklighetsbild 

J2A beskriver att de arbetar med styrkort, verksamhetsplaner och mål från nämnden. Sedan har de följt 

upp med klientnöjdhet.  Detta har förändrats i och med deras nya styrmodell ”Dialogen”. De kommer 

fortsättningsvis att ha kvalitetsplan och kvalitetsberättelser som är kopplade till resurser, Hon menar att 

det ska bli tydligare uppföljning av mål. ”Vad gör vi, vad får klienten och vad är det man levererar”. Hon 

beskriver att de har ett ekonomiperspektiv och då är prioriterade kvalitetsområden institutionsplaceringar. 

Det finns också ett medarbetarperspektiv och utvecklingsperspektiv. Hon säger att dialogen handlar om 

att inte göra kortsiktiga besparingar, utan tänka långsiktigt. Man har valt ut 16 strategiska områden att 

arbeta med. 
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J2A uppger att när de får ramen för verksamheten utgår den mycket från tidigare års ramar. Budgetpro-

cessen brukar vara klar i oktober. Oftast handlar det om att de ska spara och de brukar då titta på olika 

lösningar, sedan läggs ett förslag till nämnden. 

Hon uppger att avstämning sker med ekonomen. Det finns också något som heter ”click-view” där varje 

sektionschef själv kan gå in och se sina verksamheter.  

Access  

Avseende prioritering av möten uppger J2A att verksamheten hamnar överst, d v s möten med sektions-

chefer. Hon prioriterar bort att synas på olika utbildningar, sådant som har signalvärde. När det gäller 

möten så uppger hon att hon träffar sin chef på ledningsgrupp 2 gånger i månaden och enskilt 1 gång i 

månaden. De kan också ses gällande pågående ärenden eller ha mailkontakt. I genomsnitt har de kontakt 

1gång/vecka. Hon träffar sina chefer på ledningsgrupp varje vecka. Nämnden träffar hon 1 gång per ter-

min. 

Acceptans 

Avseende ledarskapspolicy uppger J2A att hon tror att de håller på att skriva ner någon vision. 

Hon tycker att ekonomistyrning är accepterat i organisationen, men att det kommit smygande. Hon upp-

ger att det har förändrats i samband med dialogen. ”För innan har det varit väldigt mycket osthyveln eller 

kniven och nu ligger väldigt mycket fokus på att vi ska spara genom ständiga förbättringar 

Handlingsutrymme  

J2A uppger att diskussion om budget sker på ledningsmöten och arbetsplatskonferenser. Hon tycker att 

hon har inflytande över fördelning av resurser och att nuvarande chef ”tänker helhet”. När det gäller be-

slut om nedskärningar så uppger hon att de försöker de hitta olika lösningar och ett förslag läggs till 

nämnden. För det mesta går det inte att spara på myndighetsutövningen. Hon uppger att det också görs 

konsekvensbeskrivningar. 

J2A uppger att hennes känsligaste konto är LVM placeringar. De har dock minskat kostnaderna avseende 

placeringar. Hon ser inte att det finns dilemman mellan lagstiftning och ekonomi, då det är försvarbart. 

”Jag menar är det ett LVM, så är det. LVM placeringar kostar och då får man redovisa det. Har du en 

ram och du har överskridit den, då ska du kunna tala om varför du överskridit den”  

J2A upplever att hon har mandat, men att det är viktigt att vara ödmjuk inför det då det snabbt kan föränd-

ras.  

Legitimitet  

J2A uppger att det är viktigt att visa på att de är kostnadseffektiva och att de expanderat och utvecklat 

verksamheten, men ändå hållit sig inom ramen. 

Hon uppger att hon har fått försvara sin verksamhet. Hon menar att missbruksvården inte värnas om lika 

mycket som exempelvis barn och ungdom. 

Avseende omvärldsbevakning uppger J2A att det är viktigt att vara lyhörd för trender och att undersöka 

hur målgruppen ser ut. Hon tycker inte det finns några nackdelar, då man inte behöver ta till sig allt. Det 

kan vara en nackdel om man inte vet hur man ska förhålla sig till omvärldsbevakningen. 
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Ledarskap  

J2A berättar att hon varit arbetsledare länge i olika roller och beskriver sig som trygg i sitt ledarskap, samt 

att hon vet hur hon är. Hon menar att hon har ansvar för sig själv och för omgivningen att prioritera rätt 

och att hon inte är en bra chef om hon springer förbi sina medarbetare.  ”Man måste ju kunna visa att man 

är mottaglig och fokuserad och närvarande. Jag är inte rädd för andras kompetens. Jag uppskattar and-

ras kompetenser och jag tar tillvara andras kompetenser och det känns lyxigt och få göra det”. Hon upp-

ger att kommunikation är viktigt, att det finns en röd tråd och att saker inte stagnerar, samt ha ett övergri-

pande perspektiv.  

J2A menar att hon har ett konsultativt och situationsanpassat ledarskap.  Hon beskriver att hon aldrig går 

förbi sina sektionschefer eller går in och lämnar beslut som de inte varit delaktiga i. Hon menar att det är 

viktigt att ha respekt för alla i organisationen.  

J2A uppger att vid förankring av beslut är det viktigt med transparens och hon tar det med sektionsche-

ferna först. Och sen går det ut till grupperna.  

J2A uppger att vid förändringar är det viktigt att vänta in och få med sig gruppen. ”Det finns ingen ledare 

utan följare”. Hon menar att det kan också finnas saker som måste genomföras, utifrån politiska beslut. 

J2A uppger att hon och hennes chefer är väldigt kostnadseffektiva. Hon anser att det är viktigt att använda 

sig av öppenvård i första hand, att våga vänta och använda LVM när det är nödvändigt. Att utveckla den 

egna verksamheten. 

J2A säger att hon gör uppföljningar med sina sektionschefer om det ”är rött” någonstans. 

 

J2B  

J2B är områdeschef. 

Verklighetsbild 

J2B menar att Jönköping inte haft några stora neddragningar eller förändringar så de har inte stått inför 

några direkta ekonomiska förändringar. 

J2B beskriver att den modell de haft kring budget och verksamhetsplan har baserats på olika perspektiv 

som brutits ner i mål och nyckeltal på lokal nivå. Nu ska de mer arbeta med gemensamma mål för social-

nämnden och något som heter kvalitetsplan. ”VIP arbetet-verksamhets och investeringsplanering” börjar 

under våren. De har en ekonomisk ram att utgå ifrån eftersom budgeten sträcker sig över 3 år. Det finns 

då delar som varit med föregående år och som man tittar på om det gäller fortfarande. Det kan komma 

tilläggsdirektiv. Den ekonomiska ramen kan vara oförändrad eller man behöver gå in och titta på bespa-

ringar. Förvaltningens uppgift, enligt honom, är att bedöma behovsutvecklingen och prognos för de 

kommande åren. Han uppger vidare att man börjar i mars med förslag för de kommande tre åren. Sedan är 

det en process på socialnämnden innan de lägger sitt förslag till kommunstyrelsen och sedan börjar bud-

getprocessen. Så någon gång i oktober-november får de budget för de kommande tre åren. Med mest fo-

kus på nästa år. När de får ram i oktober påbörjas arbetet med internbudget. De presenteras för social-

nämnden i december, så att den är klar i januari. Verksamhetsberättelsen däremot är klar först i januari.  

Det sker verksamhetsuppföljning varje månad på områdesnivå. De har också egen månadsuppföljning 

med försörjningsstödet, där man går in mer på detaljer, hur används olika insatser, hur mycket kostar det, 

hur ser utvecklingen ut för olika grupper. Varje chef har också möjlighet att gå in i ett särskilt program 
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och ta fram uppgifter. Uppföljning med ekonomen sker några gånger per år. Det finns möjlighet att få 

stöd av ekonomer och J2B menar att enhetscheferna får mycket stöd. 

Access  

Avseende prioritering av möten så uppger J2B att den interna ledningsgruppen är viktig för att få ut in-

formation och att alla är med på banan. Ifo ledninsgrupp kommer som nummer två och kontakten med 

medarbetare som nummer tre. Om han måste prioritera bort något så blir det inbjudningar och utbildning-

ar, samt möten som medarbetare lika gärna kan gå på.  

När det gäller möten så uppger J2B att han träffar sin chef på ett planerat samtal i månaden, ett antal 

spontana träffar, IFO’ s ledningsgrupp två gånger per månad och arbetsplatskonferens däremellan. Han 

träffar sina chefer på liknande sätt. Han träffar nämnden en gång per kvartal och på temadagar, samt soci-

aldirektören ett par gånger per månad. Han uppger att han har i första hand en dialog med chefen. Sedan 

kan det handla om policyfrågor eller något som berör andra, då lyfts det på ledningsgruppen. Han uppger 

att diskussion om budget är en process i den egna ledningsgruppen. Budget och ekonomi diskuteras också 

på IFO ledningsgrupp.  

Han uppger att han har kunskap om hur politiken och kommunen fungerar och hur man ska få fram en 

fråga till ett beslut.  

Acceptans 

J2B tror inte att det finns någon acceptans för ekonomistyrning i förvaltningen, då det inte finns någon 

bortre gräns. Vissa saker måste göras oavsett om det kostar pengar eller inte. Han tror att tilltron till eko-

nomistyrning är högre på högre nivåer.  

J2B uppger att det finns en risk att man i budgetarbetet bara fokuserar på tillägg och förändringar än på 

budgeten som helhet. Diskussionen förs om så liten del av hela budgeten. De senaste åren har det varit 

mer politik kring budgeten och det blir inte alltid som socialnämnden föreslagit. ”Det kommer till saker 

som inte förvaltningarna egentligen gått fram med, utan som man politiskt vill göra. Det är inget fel i det, 

men oftast är de förslagen inte så väl förankrade då och då blir det liksom en ny process”  

J2B uppger att de har en ledarskapspolicy i populärupplaga. De har använt sig av en ledarskapsutbildning 

som utbildat i konsultativt ledarskap. De har dock slutat med denna utbildning. Han säger att det finns 

också grundläggande chefsintroduktion och individuellt stöd. 

Handlingsutrymme  

Vid arbetet med internbudget berättar J2B att man tittar på den ekonomiska ramen ”Vad var det vi hade 

med och vad har vi fått med och vad har vi inte fått med. Hur ser prognosen ut för 2014? Har vi ingående 

obalanser som vi måste ta hänsyn till?” Budget inom hans område försörjningsstödet fördelas utifrån 

nyckeltal. Det görs strax efter internbudgeten är fastställd i januari. Det kan även göras förändringar avse-

ende personalbudgeten. Man tar fram nyckeltal, tittar på in och utflöde, hur många hushåll man haft, hur 

ser det ut framöver, hur är personalresurserna fördelade. Efter detta arbete så räknar ekonomen på budge-

ten. 

Avseende budgetarbete i personalgruppen så uppger J2B att de går igenom förutsättningar och jobbar 

med själva budgetarbetet. Han ger info på APK (Arbetsplatskonferens) och har halvdagar med personalen 

då de samlas och går igenom ekonomiska förutsättningar.  
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J2B säger att om personalkostnaderna överstiger budget, då kan han bestämma att nu blir det inga mer 

förstärkningar. När det gäller beslut om nedskärningar så är det nästan alltid ett politiskt beslut. Eller att 

tjänstemännen behöver presentera ett underlag och sedan verkställa. Han menar att de jobbar oftast ge-

nom chefsleden då. 

J2B uppger att tidsplanen när det gäller budget går inte ihop. Verksamhetsberättelsen kommer efter ny 

budget är lagd. Han säger att där skulle man vilja vänta in all uppföljning innan man är igång med det 

nya, men det går inte. 

J2B uppger att vid ingående obalanser så behöver de titta på vad de ska göra för att få budget i balans. 

Eller ta ett beslut om att köra ändå, trots att de har en ofinansierad budget. ”Ibland handlar det om att vi 

konstant har för lite pengar, så då handlar det om att acceptera att någon får överskrida lite mer än nå-

gon annan”. Han uppger att för några år sedan tog de bort 25 miljoner i budgeten för hans område, för att 

man trodde på en annan utveckling av arbetsmarknaden. De pengarna har förvaltningen inte fått tillbaka. 

Han menar att det innebär att det blir en sorts acceptans att överskrida, då de inte har realistisk budget. 

Han tror att effekten blir att man tappar lite fokus. 

J2B menar att det är svårt för individ och familjeomsorgen att förutse framtida behov. Det hade varit en-

klare om man kunnat bygga på befolkningsförändringar och andra nyckeltal. Det är svårt att förutsäga hur 

det kommer bli nästa år.  

J2B menar att socialtjänsten har det yttersta ansvaret och att andra kan sätta upp gränser för sin verksam-

het. Det kan inte socialtjänsten på grund av lagstiftning. Man kan inte säga att man inte har råd.  Andra 

har köer och väntetid. Medan socialtjänstens arbetsfält påverkas av hur andra verksamheter och trygg-

hetssystem fungerar. Han tycker att det finns två sätt att hantera de dilemman man upplever med ekono-

mistyrning kontra lagstiftning. Antingen kan man gå till politiken och säga att pengarna inte räcker till 

och att det får förstärka annars kan man inte upprätthålla det som lagstiftningen föreskriver. Och på det 

sättet få någon slags acceptans för att man överskrider budget. Eller låta beslutanderätten delegeras till 

politiker. 

J2B beskriver att de inte behöver ta med sig underskott från år till år, men kan däremot gå in med stora 

obalanser.  

J2B upplever att han har mandat och menar att det är viktigt att vara synlig i verksamheten. Att det inte 

blir för stora avstånd. 

Legitimitet  

J2B uppger att risken med ekonomistyrning inom IFO är att uppfattningen blir att IFO inte tar det på all-

var. ”Eller de är så speciella, det går inte att styra dem, eller hur vi än gör så kostar det alltid mer 

pengar”. Han tror att det behöver lyftas för att få en seriös diskussion runt och en bild av hur villkoren ser 

ut. Att ”det bästa vi kan göra är ungefär så här”. 

J2B menar att svårigheten att förutse framtida behov inom IFO gör att man får problem med trovärdighet-

en. Han tror att det är få som lyckats med det. För att öka legitimiteten menar han att vi behöver bli bättre 

på att göra prognoser och ha en tydligare diskussion med politikerna. En diskussion om vad man kan 

styra och framförallt få koll på ambitionsnivån. Att öka kunskapen om förutsättningar till ekonomer och 

de som jobbar med ekonomistyrningsprocessen. Han tycker att socialtjänsten behöver bli bättre på att 

göra nyanserade analyser, förutse behov, dra slutsatser, se tendenser. 
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J2B uppger att de inte direkt har några förebilder. De har kört sin egen väg. Fördelen med omvärldsbe-

vakning kan vara att man får uppslag och idéer till förändringsarbete. Han menar att det är många externa 

som driver på utvecklingen exempelvis socialstyrelsen. 

J2B tycker inte att han behöver försvara sin verksamhet, utan mer beskriva och kunna analysera. Han 

uppger att det finns en större acceptans för att överskrida försörjningsstödet än personalkontot och hur 

man bemannar utifrån ett högt inflöde. 

Ledarskap  

J2B uppger att han använder sig av ett slags coachande ledarskap. Att försöka få med sig medarbetarna i 

organisationen. Att få människor att trivas på sin arbetsplats. Det kan handla om att ge stöd och ha för-

måga att skapa en god stämning.  Lars säger att det är viktigt att se varje individ och ge mycket feedback. 

Människor mår bra av att få positiv kritik. Han försöker vara synlig i verksamheten och är intresserad av 

att jobba med utveckling. 

J2B uppger att vid förankring av beslut så sker det på ledningsgrupp med egna chefer. De är en tight 

grupp som fungerar bra och som har täta träffar. De kan också ha enskilda träffar för att gå igenom svå-

righeter med att förankra beslut. Han beskriver att han vid förändringar arbetar med arbetsgrupper för att 

få delaktighet, samt har representanter kring olika frågor.  Ibland får de också tydliga politiska beställ-

ningar och uppdrag. Han menar att är det en fråga som inte passar för så mycket delaktighet är det viktigt 

att inte ge sken av det, d v s om beslutet redan är fattat. 

J2B säger att avseende uppföljning att han gör en egen rapport och redovisar nyckeltal för respektive 

sektion. 

 

J2C  

J2C är områdeschef.  

Verklighetsbild 

J2C uppgeratt det har precis avskaffat de perspektiv som de hade tidigare. Då gjordes en plan och så var 

det mkt uppföljning bland annat via enkät. Nu har de fått mer ramstyrning och så ska de följa upp kvali-

teten i måldokument. Hon menar att de inte kommit in i det än och uppger därför att det inte är helt tydligt 

hur det ser ut. De har haft nuvarande ekonomistyrningsmodell som är på väg att avskaffas i 5-6 år. Nuva-

rande förvaltningschef vill att det ska bli mindre detaljstyrt av politikerna och att helheten ska redovisas i 

stället. J2C nämnder Dialogen och säger att det handlar om att formulera uppdrag.  

J2C uppger att de har en rambudget. Utgångspunkten är den budget de har och säger att man sedan äskar 

pengar inför kommande år vid halvårsskiftet. Hon beskriver att de nyligen fått göra konsekvensbeskriv-

ning av föreslagna besparingar. 

J2C uppger att det har något som heter ”click-view”, där man kan se alla verksamheter och hur de ligger 

till ekonomiskt. 

Access  

Avseende prioritering av möten uppger J2C att det som går först är samverkan med andra, gemensamma 

styrgrupper etc. Även möten med de enskilda cheferna. Hon prioriterar alltid samverkansmöten och män-

niskor. Planering och samverkan med närmaste kollega går ofta bort, samt egen administration.  
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När det gäller möten så uppger J2C att hon har ledningsgrupp varje vecka gemensamt med den andra 

områdeschefen inom barn och ungdom. Hon träffar sina chefer enskilt var 5:e vecka. Hon träffar sin chef 

ca var 4:e vecka, förutom ledningsgrupp. De ses dock varje dag, fast inte i ett strukturerat möte. Socialdi-

rektören träffar hon vid behov och politikerna i samverkan och vid presidieträffar 2 gånger per halvår. 

Hon beskriver att hon har regelbundna tider med ekonomen varannan månad ungefär. 

Acceptans 

J2C uppfattar det som att ekonomistyrning är delvis accepterat, men att cheferna kan vara oroliga för att 

något ska tas bort. Det finns inte en ekonomisk medvetenhet fullt ut. Hon anser att man behöver höja den 

ekonomiska medvetenheten. J2C uppger att man sällan drar ner på någonting, utan saker och ting har bara 

vuxit.  

J2C uppger att det har ett värdegrundsdokument kring ledarskap. Det består av ett antal nyckelord som 

man sedan ska tolka. Det finns säkert andra policys som hon inte känner till. Hon säger att kommunen 

erbjuder ledarskapsutbildning i ett konsultativt arbetssätt. Det finns även introduktion för chefer. 

Handlingsutrymme 

J2C uppger att de pratar ekonomi och budgetprocess på IFO ledningsmötet, i den så kallade Dialogen och 

i det egna ledningsmötet. Hon upplever inte att hon har så stor påverkan på budget. Hon beskriver att man 

har sin budget och att det inte är så mycket att diskutera. Däremot kan det bli diskussion om det ska satsas 

på något som ska utvecklas. Hon menar att även hennes chefer har sin budget. J2C upplever att hon är 

delaktig exempelvis vid nedskärningar, då de får säga vad de tycker. J2C uppger att beslut om nedskär-

ningar fattas av nämnden ofta på förslag som de lagt i verksamheten. 

J2C uppger att hennes känsligaste konto är socialjouren. Hon menar att råd och service, dvs. ej bistånds-

bedömda insatser är deras buffert. Hon uppger att det är svårt att hitta nyckeltal för hur många socialsek-

reterare som behövs. Beslut om institutionsplaceringar tas alltid av ordförande.  

J2C tycker att det kommer förslag på saker som ska genomföras från politiken som inte är finansierade. 

De har haft en annan IFO-chef förut och han var ekonom och han gjorde mycket egna lösningar. De var 

ibland svårt att förstå, men hon upplever dock att de börjat förstå det bättre nu. 

”Vi har försökt, vi har försökt att göra besparingar… Det har inte lyckats med särskilt många sådana…” 

Det har hänt att de lagt förslag som nämnden inte tagit och att de då har kvar kostnaden, utan att fått 

ökade resurser. 

J2C uppger att underskott aldrig tas med till nästa år. ”Sedan har vi lite, vi har lite fonder och sådant som 

vi stoppar in lite pengar ifrån och så... så det ser ganska bra ut i sista änden”   

J2C tycker att hon har mandat, sen finns det frågor som folk vill vara med och tycka om. Hon tycker dock 

att hon kan ta beslut i enskilda frågor som rör hennes grupper och att hon har mandat i det, både psykolo-

giskt och verkligt mandat. Det är lättare att vara chef för chefer avseende mandat, anser hon. 

Legitimitet  

J2C upplever att om de lyfter till politiken att de inte klarar myndighetsutövningen så får de gehör.  Hon 

kan ibland tycka att de behöver förklara för lite. Hon menar att de har mycket krav på sig och det är 

mycket droger i omlopp och det tar mycket resurser. Men de lyfter det till politikerna om de inte klarar 

myndighetsutövningen. Hon tycker ibland att de inte behöver motivera så mycket på myndighetssidan att 

man överskrider som på utförarsidan, utan man bara motiverar det med att lagstiftningen kräver det. 
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J2C tycker inte hon behöver försvara sin verksamhet, mer påtala vad det gör för skillnad att ha dessa 

verksamheter och vad som skulle hända om det tas bort. Hon tycker inte att det är någon dragkamp mel-

lan dem som chefer, men det är barn och ungdom som tar mest resurser.  

J2C berättar att de inte har någon förebild direkt. Det har tidigare funnits ett nätverk med sju lika stora 

kommuner, men samarbetet har planat ut. Hon uppger att det är viktigt ”Att man är medveten att här hos 

oss ser organisationen ut så här, men det kanske finns någonting där som de gjort som kan vara rätt så 

bra”. 

Ledarskap  

J2C beskriver att hon har nytta av att ha arbetat med så mycket olika saker både inom kommun och lands-

ting, samt jobbat mot privata företag. Hon upplever att hon har stor nytta av att hon kan mycket om be-

handling, samt av alla de individer man haft kontakt med. Även av att ha varit i ett mindre sammanhang 

och tänkt ekonomiskt. Hon menar att hon har duktiga sektionschefer och målet är inte att gå in direkt i 

verksamheten. Hon hoppas att hon har ett coachande ledarskap och är rätt så mycket övergripande. Ibland 

hamnar hon dock i situationer där man får gå in ganska konkret. Men hon vill kunna lämna och förmedla 

att man litar på dem som är närmaste chefer och finnas där när de behöver stöd och hjälp. ”Tydlighet, att 

kunna ta ett steg tillbaka när man inte har rätt”. Det handlar, enligt henne, om att coacha i samverkan. 

Hon beskriver att hon inte vill gå in i för mycket detaljer, utan skydda och göra färdigt innan man går ut 

med för mycket till sina närmaste chefer. Inte delge allt innan man har en strategi. 

J2C anser att det är viktigt att respektera chefsleden. Hon upplever att det kan vara krångligt att förankra i 

IFO. Hon beskriver att efter att de processat ett antal gånger kan de säga att efter att vi tagit det en vända 

till så kommer ett beslut tas. Så tas ett beslut som skrivs ner, d v s läggs in i ett protokoll eller minnesan-

teckningar och skickas ut.”Det gäller bara att våga stå där och ta det där beslutet”. Hon uppger att de 

medvetet de senaste åren gått in för att ha mycket medverkan av personalen vid organisationsförändring-

ar. Att ha fokusgrupper, gör riskbedömningar så att de får vara delaktiga. Hon uppger att hon försöker 

förankra hos den chef det gäller och brukar fråga om de behöver hjälp. Många gånger är de självständiga 

och vill ta den första diskussionen med personalen själva. 

J2C tycker att det varit svårt att informera om ”dialogenarbetet”, då det tagit tid innan man förstått det 

själv. Hon uppger också att hon försöker beskriva vad de gör för sina pengar och uppger att hon tror sten-

hårt på sina verksamheter. Irene vill att hennes chefer följer upp budgeten varje månad på APK.  

J2C uppger att vid förankring av beslut så använder hon sig av de regelbundna träffarna med sin chef och 

sina chefer. Hon säger att hon försöker ta upp det som behöver förankras och är det mer akut tas direkt-

kontakt. Om hon behöver gå till socialdirektör är det svårare, då hon behöver maila och fråga om det 

finns tid. 

 

Nivå 3 

 

J3A  

J3A är sektionschef. (Sektionschef är att likställa med enhetschef, nivå 3.) 
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Verklighetsbild 

J3A beskriver budgetprocessen genom att nämna att man har en ”VIP-plan” (verksamhets- och investe-

ringsplan) som görs för en treårsperiod. Han säger att man får lägga fram önskemål och sedan har det en 

gång genom förvaltningen. Han säger ”och sen sugs det ju upp, vad vi ska satsa på de kommande åren” 

även om han också beskriver att detta kan komma att ändras utifrån den årliga budgeten och saker som 

dyker upp.  

Access  

J3A berättar att han träffar sin närmaste chef i snitt omkring varannan dag, mer spontant. Sedan har de 

planlagda möten också, några per termin som påminner om medarbetarsamtal. Han tycker att det är enkelt 

att få till att ha en dialog med sin chef. IFO-chef, socialdirektör och politiker träffar han mindre frekvent 

men säger samtidigt att han jobbat så länge i kommunen att han känner alla. Han nämner också att han 

jobbat så länge så att han känner folk/ledare i hela förvaltningen och att han också kan välja att prata med 

exempelvis vis socialdirektören om det är relevant. 

Ekonomi pratas det om på ledningsgrupp varje vecka och på de gemensamma sektionschefsträffarna. J3A 

säger att man har jobbat fram en struktur där man är överens i ledningsgruppen om vad som är rimliga 

nivåer i ärendemängd och att om man skulle överskrida dessa så får man diskutera omdisponering av 

tjänster. Det tycker han är en bra struktur. Sedan har man, eller ska ha, ganska många chefsträffar för hela 

socialförvaltningen också, säger han. Det är de träffarna som kallas ”Dialogen” där man också pratar eko-

nomi.  

Om J3A har fullt i sin kalender och måste prioritera så tycker han att akuta möten rörande ärenden är 

viktiga. Han säger dock att det inte är enkelt eftersom strategiska möten också kan vara jätteviktiga, rö-

rande frågor som rör sig på ett mer övergripande plan. Även ledningsgruppsmöten kan vara viktiga. Han 

säger att ju närmare verksamheten frågan ligger desto mer prioriterar han den. Det han prioriterar bort är 

egna utvecklingsfrågor och sådant som låter intressant.  

Acceptans 

På frågan om kommunen har någon ledarskapspolicy och ledarskapsutbildning säger J3A att han tror att 

det är den förre socialdirektörens policy som är det dokument som finns att tillgå. Han nämner att den 

nuvarande socialdirektören satt igång något som kallas Dialogen som innefattar ledarskapsfrågor men han 

har inte sett något sådant färdigt dokument där. Han vet att kommunen har en ledarskapsutbildning för 

nya chefer.  

I fråga om budgetprocessen så säger J3A att han kan gången, men han kan ändå fundera kring förfarandet, 

han säger ”jag vet inte om du känner till att ’vargen kommer’, om man tänker alla gånger sen 1979 där 

man sagt att ’nu gäller det att strama åt’”. Samtidigt, säger han att de egentligen aldrig fått känna på 

några åtstramningar inom individ- och familjeomsorgen utan tvärtom, allt har svällt. Han säger att han 

tycker att man måste jobba mer med avgränsningar, vad är det man ska göra och inte.  Han tror å ena 

sidan att ekonomistyrning är accepterat, samtidigt som han på nytt förtydligar att han tänker att förvalt-

ningen aldrig egentligen prövats i att hålla budgetramen.  Han upplever dock att synen på ekonomi och 

ekonomistyrning har förändrats över tid, det är tydligare idag att man ska koppla ekonomin till verksam-

hetsplaner och uppföljning.  
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Handlingsutrymme  

Beslut om nedskärningar tänker J3A tas på IFO-chefsnivå, men säger samtidigt att det inte varit aktuellt. 

På frågan om han tycker att han har gott inflytande över hur resurser fördelas så säger han att han blir 

delaktig i processen men att det främst är hans chef som är insatt i detaljer, datum osv. Vad gäller fördel-

ning av resurser så uttrycker han att han i princip får ett färdigt beslut om vilken ram han har för sin sekt-

ion under nästa period.  

J3A tycker att han har mandat att driva enhetens frågor, inom de ramar som är fastställda. Sedan kan han 

ändå välja att bolla frågor, fast då av eget intresse. Han tycker också att han känner att han har arbets-

gruppens mandat att driva frågor. Han säger att han var väl mottagen på sektionen men säger att sedan 

måste man ju också visa att man reder ut frågorna, annars ska man inte vara chef.  

J3A beskriver att känsligaste kontot på sektionen är försörjningsstödskontot. Men, säger han, det är inte 

känsligt i den bemärkelsen att det blir som det blir, vilket även politiken bekräftar. Så om man bortser 

försörjningsstödet så är det nog personalkostnaden som är mest känslig. Övertid godkänns av honom. Han 

har också högre delegation än handläggarna för delar av försörjningsstödet och för vissa poster är det 

nämndbeslut som krävs. Han berättar att han har väldigt gott förtroende för sin samordnare på försörj-

ningsstödet. Han säger att i praktiken kan det vara så att det är han som har delegation på vissa beslut, 

men att samordnaren kan ta beslut i hans namn och att det känns ok, han har fullt förtroende.  

Vid beskrivning av ekonomistyrning och lagens intentioner och eventuella dilemman anser J3A att hans 

sektion varit gynnad på så sätt att det kommit direktiv från Socialstyrelsen och Konsumentverket och 

samhället i stort som lett till att hans grupper som jobbar med våldsutsatta och budget- och skuldrådgiv-

ning fått resurser. Han säger ”där känner jag ändå att där har vi fått tillskott och jag känner att smäller 

det till med våld här nu ännu mer då kommer jag att få gehör för det, även om man inte har ekonomi för 

det, då får man fixa till det på något sätt då”. På det sättet menar han att det politiska trycket, eller aktu-

ella frågor i samhället påverkar verksamheten vare sig det finns pengar eller inte. Vidare anser han att 

man inom försörjningsstödet är noggranna med, och också känner stort tryck på, att hitta lösningar för 

klienter som ska leda till självförsörjning, men att de aldrig tummar på lagen för att spara pengar. Han 

nämner att kommunen är unik i att köpa neuropsykiatriska och försäkringsmedicinska utredningar i strä-

van efter att nå alternativ försörjning, trots att det egentligen är landstinget som ska stå för den biten.    

Legitimitet  

När förändringar i organisationen genomförts tänker J3A att det kan komma från idéer från olika håll. 

Han säger att hans första tanke är att idéerna kommer uppifrån men sedan resonerar han kring att det finns 

metodprojekt, metodutveckling, arbetet i Dialogen med ständiga förbättringar etc.  

J3A tror inte att kommunen har någon annan enskild kommun som förebild. Men kanske att man jämför 

sig med Linköping, Norrköping, Västerås och Helsingborg och liknande stora kommuner. På frågan om 

för- och nackdelar med omvärldsbevakning så säger han att han tycker att det är bra förutsatt att man kan 

omsätta nya idéer till den kommun man själv jobbar i.  

J3A tycker inte att han behöver försvara sin verksamhet utan tvärtom, att de har ett väldigt gehör för den. 

Ledarskap  

J3A anser att det är viktigt om man ska jobba som chef inom socialtjänsten att man kan området, annars 

skulle det inte fungera. Han ser som sin främsta uppgift att fungera som chef och att det handlar om att 

kunna hantera hela området, och samtidigt ha en ödmjukhet inför att göra vad som krävs för stunden för 
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att ”underlätta produktionen”. Ibland kan det vara att hjälpa till att flytta möbler. Han säger ”Du är ju i 

princip som ett serviceorgan till produktionen”. Han beskriver sitt ledarskap med att säga att han jobbar 

nära verksamheten, och att hans ledarskap utövas genom att vara väldigt tydlig. Han tycker att ledarskapet 

fungerar om man är tydlig, rak, öppen och har humor. Han säger också att det kan låta som en floskel men 

att det är viktigt att det är högt i tak. Tre egenskaper som han är stolt över är rakhet, mod och humor. Han 

säger också att rollen som sektionschef är viktig, att det är sektionscheferna som ska ”få det att hända”. 

Med det menar han att chefsbefattningarna uppåt i förvaltningen är mer strategiska och att det blir sekt-

ionschefens sak att hantera de olika situationer som kan uppkomma när frågor ska implementeras/drivas 

igenom.  

J3A ser att hans del, avseende att ta ansvar för budget, är att hålla sin egen budget. Han nämner att han 

har fått gå en period med personal utöver budget och att det blir en uppgift under våren att komma till-

baka till normalnivå. Han håller sin personal löpande informerad om hur ekonomin ser ut på sektionen. 

Men han funderar på hur han ska kunna göra sin personal mer delaktig i att ta ansvar för hur pengarna ska 

räcka och också hur man vill prioritera pengarna. Med sina grupper pratar han om ekonomi mest på APK 

någon gång i månaden, men inte så mycket, och även på de gemensamma träffarna för hela försörjnings-

stödet. Han säger att personalen hålls informerad om hur det går med försörjningsstödet, både på sektion-

ens egna träffar och på områdesträffarna där även områdeschefen redogör för försörjningsstödet. Han 

säger att han tycker att det är bra att områdeschefen visar hög närvaro till personalen.  

Om J3A ska driva igenom en förändring så går han lite olika tillväga utifrån vilken typ av förändring det 

är. Om man ska sträva efter ett mål, då tycker han att han behöver ha arbetsgruppen med sig men om det 

är ett redan taget beslut så får man vara tydlig med det. Även om det också kräver att man får arbetsgrup-

pen med sig. När han ska förankra ett beslut hos ledningen så börjar han med att prata med sin närmaste 

chef. Han säger att de har en enkel kommunikationsväg. Han säger att om frågan är en ledningsfråga så 

kan han också ta med den till ledningsgruppen, men han tar alltid frågan först med sin chef. Och när han 

ska förankra ett beslut hos sina medarbetare så gör han det genom att maila eller vid något möte. Han 

säger att han träffar sin personal minst en gång i veckan men egentligen hela tiden eftersom de sitter i 

samma byggnad, och det är en fördel säger han.  

 

J3B  

J3B är sektionschef.  

Verklighetsbild 

J3B säger sig ha svårt att förstå budgetprocessen, hon säger att eftersom det är hennes första år så kan det 

räcka att försöka förstå sektionens budget, men framför allt säger hon, hur hon ska göra för att använda 

pengarna till det bästa.  

J3B tycker att något som förändrats, avseende ekonomistyrning, över tid är att förr skrev man en verk-

samhetsberättelse som mest innehöll en redogörelse över vad man gjort, nu är det en tydligare koppling 

till uppföljning av mål.  

Hon tycker också att det finns bra samarbetsformer med övriga sektionschefer, t ex en inarbetad rutin att 

stämma av beslut som kan påverka kostnader på andra enheter.  
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Access  

J3B träffar sin chef minst en gång i veckan på ledningsgrupp, ofta flera gånger i veckan. De har också 

gemensamma möten i andra sammanhang och dessutom har de telefon- och mailkontakt. IFO-chefen har 

hon inget naturligt forum med, det blir ibland på IFO-ledningsmöte eller i enskilda ärenden, men det är 

sällan. Hon träffar socialdirektören när det är träffar med hela organisationens chefer. Hon har ingen na-

turlig kontakt med politiker på sin tjänst. Sina egna arbetsgrupper träffar hon med lite olika intervall, nå-

gon grupp varje vecka och någon grupp i snitt varannan vecka, hon tycker dock att det är för sällan och att 

det är ett bekymmer.  

J3B känner att hennes närmaste chef är närvarande och att hon alltid kan vända sig till henne.  

Acceptans 

J3B berättar att det finns en värdegrund i kommunen, och att de har jobbat fram en värdegrund på områ-

det ”barn och ungdom”. Däremot har hon inte sett någon ledarskapspolicy och hänvisar till att det borde 

hon ha hört talas om när nyligen gick kommunens chefsutbildning. 

På frågan om ekonomistyrning känns accepterat i organisationen så säger J3B att hon förvisso tror det, 

samtidigt som hon också tror att man i förvaltningen har dålig tilltro till ekonomistyrningsmodellen. Hon 

säger ”man tar det inte riktigt på allvar, det hänger inte ihop, det blir inte intressant, vi vet ju redan från 

början att det här kommer inte att gå”.  Men hon tror att synen på ekonomistyrning ändrat sig över tid, 

”det är liksom implementerat, så tänker alla, att det ska hänga ihop från politiken och neråt i en logisk 

följd”.  

Gällande ekonomistyrningen och det besked som kommit om att besparingar är att vänta så uttrycker J3B 

att det blir som ett spel för gallerierna, när de på området ”barn och familj” ökat personalstyrkan varje år 

samtidigt som man ligger back vartenda år, det känns inte trovärdigt säger hon. Hon tycker att det blir 

dåligt när ingen från hennes verksamhet tror på budgeten när den sätts. 

 

Handlingsutrymme  

J3B berättar att beslut om nedskärningar fattas av IFO-chefen. Frågor om ekonomi- och budgetprocess 

hanteras på IFO-ledningsmöten, på den egna barn- och ungdomsledningsgruppen och sedan vidare med 

arbetsgrupperna på APK.  

När J3B ska uttala vilket inflytande hon tycker att hon har över hur resurser fördelas så säger hon att hon 

tycker att diskussionen ofta handlar om hur fördelningen skall vara mellan det som är förebyggande ar-

bete eller specialistverksamhet i förhållande till den rena myndighetsutövningen, men hon tycker inte att 

det finns någon polarisering utan att det finns bra möjlighet till dialog och påverkan i ledningsgruppen. 

Hon kommenterar frågan om hur hon själv förhåller sig till sin budget, om hon involverar sina medarbe-

tare, med att säga att det inte är aktuellt då situationen snarare är att det saknas resurser för alla. Hon 

nämner att hon under en period haft ett utrymme skapat av ”slattar” (outnyttjat tjänsteutrymme) som hon 

ville tillsätta, detta stämde hon först av med sin chef som gav klartecken.  

J3B beskriver att det är tydligt att det är hon som tar beslut om övertid men att gruppen bevakar att det 

blir rättvist. Hennes känsligaste konto är det som rör personalkostnader och då övertid för en arbetsgrupp 

specifikt. Det kan handla om att det blir en sjukskrivning och behov av personal uppstår. 
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J3B beskriver hennes syn på förhållandet lagstiftning kontra ekonomistyrning med att säga att det finns så 

stora behov, men också att man har en tendens att höja ambitionsnivån även på de områden där det inte 

finns tydliga krav i lagen. Hon säger att hon ser det som ett dilemma, att de har mycket förebyggande 

insatser samtidigt som man inte klarar 4-månadersgränsen för utredningarna på myndighetssidan.  

På frågan om J3B har arbetsgruppernas mandat att driva verksamheten så hänvisar hon till att hon varit 

chef relativt kort tid och att hon tänker att det handlar om ett förtroendeskapande. Hon tänker att hon kan 

ha fördel av att hon var känd för många sedan sin tid som ”förste socialsekreterare” men säger samtidigt 

att det faktum att hon har så erfaren personal kan bidra till att upplever att det kan finnas vissa i arbets-

grupperna som har svårt att köpa att någon som har jobbat kortare tid än dem själva ska arbetsleda dem.  

Legitimitet  

Vad gäller omvärldsbevakning och omstrukturering av verksamhet så säger J3B att hon tycker att det är 

positivt med omvärldsbevakning när det leder till att man kan jobba mer strategiskt, hon säger ”ja men 

alltså det har varit alldeles för mycket att alla sitter och knåpar ihop sitt eget hela tiden”. Hon tror att det 

kan spara både tid och kraft, men att man kan behöva anpassa andras modeller till den kommun man job-

bar i. Hon har inte märkt att man har någon generell förebild, exempelvis en kommun, som man tittar på, 

utan uttrycker att på hennes nivå tittar man mer på föregångare i specifika frågor, som t.ex. Stockholm när 

det gäller Signs of Safetey (en modell för bedömning av risk och skyddsfaktorer).  

J3B tycker inte att hon behöver försvara sin verksamhet i förhållande till de andra cheferna men hon kan 

ändå känna av att andra är frustrerade över att tjänsterna på hennes enhet är mer attraktiva utifrån en mer 

rimlig arbetsbelastning vilket ger mer erfaren personal vid rekrytering. Hon känner dock inte någon miss-

unnsamhet.  

Ledarskap  

J3B har två ”förste socialsekreterare under sig” och att just den strukturen, med fyra arbetsgrupper och 

två ”förstar” gör hennes tjänst möjlig, de står för det ”nära ledarskapet” i socialjouren och mottagnings-

gruppen. Hon säger att om hon skulle ha stått för det i samtliga fyra arbetsgrupper så hade det inte gått. 

Hon beskriver ett ömsesidigt beroende då hon som chef behöver få frågan med att täcka luckor på ett bra 

sätt samtidigt som personalen i socialjoursgruppen gärna tar extra pass med övertidsersättning.  

J3B tycker att det viktigaste hon har att göra i sitt arbete är att se till att personalen kan göra ett bra jobb 

för målgruppen ”att de får det de ska få enligt lagstiftning och rättigheter”. Hon beskriver att en anledning 

till att hon vågade söka tjänsten var att de grupper som ska arbetsledas är erfarna och kunniga. Hon be-

skriver att hennes fokus som chef blir mer inriktat på strukturella frågor och fånga upp eventuella be-

kymmer som finns i arbetsgrupperna. Hon tänker att hon vill jobba för att ”lyfta upp kraften, en vilja att 

få dom att stanna kvar, ja att dom ska känna att dom kan påverka genom att vara med och så här, ge dom 

arbetsglädje”. Hon tänker att hennes roll att föra ner ekonomistyrningen på sektionsnivå är att lägga sig 

vinn om att resurser ska användas fullt ut och att vara noggranna med att stämma av verksamheten mot 

politikens, ledningens och områdets mål för att sedan kunna jobba med målen på sektionsnivå, och hur de 

ska följas upp. Hon uttrycker att hon vill att allt ska hänga ihop, även med lönesättning. Tre egenskap-

er/förmågor som hon är stolt över är att hon tror att hon är en inspiratör (brinner för frågorna), att hon är 

bra på att se större sammanhang och att hon är bra på att lyssna.  

J3B uttrycker att när det kommer till förändringsarbete och beslut om omorganisationer så är det viktigt 

att ledningen står för sin vision och besluten. 
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J3B beskriver att hon sorterar en del frågor som handlar om resursfördelning och ekonomi utifrån om hon 

tror att andra berörs. Om frågor är av principiell art, påverkar andra eller har en grund i samverkan tänker 

hon att hon ska lyfta dem till sin ledningsgrupp. Även om hon känner att hon har ett gott mandat från 

ledningen så tycker hon att det kan vara skönt att stämma av med sin egen chef trots att det är frågor som 

bara berör hennes egen sektion.  

J3B beskriver att processen i ledningsgruppen kan se olika ut, ibland tillsätts en arbetsgrupp och ibland 

diskuterar cheferna och om olika åsikt råder får en områdeschef gå in och ta beslut. När hon ska förankra 

ett beslut hos arbetsgrupperna så avgör hon hur stor hon tror att frågan uppfattas vara, om den är mindre 

eller anses ”liten” så kan hon maila ut ett besked, men om den är större så tar hon med den till en grupp-

träff eller APK för diskussion. 

På frågan om hur J3B tar ansvar för att hålla ekonomin i ram på sin nivå så säger hon att hon pratar med 

gruppen respektive den enskilde om hon ser att det drar iväg på något konto, det är i så fall budgeten för 

socialjouren som påverkas av övertid. 

 

J3C 

J3C är sektionschef.  

Verklighetsbild 

J3C säger att den typ av ekonomistyrningsmodell som de har nu har de haft så länge hon varit med, och 

hon kom 1999. Hon beskriver budgetprocessen genom att säga att socialnämnden brukar ta någon typ av 

beslut i juni, som handlar om hur de vill ha sin budget. Innan dess har sektionscheferna och områdesche-

ferna jobbat med den, säger hon, och då har man även varit ute i grupperna så att de har fått tycka till. 

Sedan läggs underlaget fram så att kommunfullmäktige tar beslut i oktober om hur budgeten ska se ut. 

Eventuellt görs justeringar, tillbakavisningar eller så köps socialnämndens idé. Besked brukar komma i 

november eller december av IFO-chefen som också berättar hur årets resultat ser ut. Hon beskriver upp-

följningssystemet avseende budget genom att nämna att hon själv kan gå in i ett datasystem och se, det 

kan vara viss eftersläpning på fakturor men där blir allt inlagt, hyror, löner osv. Sedan finns en ekonom på 

IFO som man kan vända sig till. Man brukar också ha planlagda möten med denne i början och slutet på 

året. Hon säger att det är mycket som händer runt årsskiftet, det gamla året ska sammanfattas och det nya 

ska planeras och detta gör hon med ekonomen. Det görs inte i ledningsgruppen och hon är osäker på hur 

de andra sektionscheferna gör. Hon känner inte att det är något i budgetprocessen som hon inte förstår.  

Access  

Om J3C behöver prioritera för att hon har fullt i sin kalender så väljer hon det som ligger närmast verk-

samheterna, som APK, personalmöten, enskilda möten med personal, medarbetarsamtal, lönesamtal, 

närmaste ledningsgrupperna. Sådant som är övergripande och den eventuella ”luften” samt kurser, konfe-

renser och egen utvecklingstid är sådant som hon tar bort vid behov.  

J3C säger att hon träffar sin chef oftast någon gång i veckan men inte alltid. De har inga egna bokade 

möten men det är tänkt att det ska vara ledningsgrupp en gång i veckan, även om den kan ställas in ibland 

av olika anledningar. Hon och hennes chef träffas mellan möten också, ifall någon av dem har en fråga de 

önskar dryfta med den andre. IFO-chefen träffar hon några gånger per termin planlagt, och utöver det är 

det utvecklingsdagar, specialmöten, samverkansmöten etc. Socialdirektören träffar hon på de gemen-

samma utvecklingsdagarna och det har varit 1-2 ggr per termin men ska utökas nu i samband med att man 
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ska börja jobba tätare med ”Dialogen”. Hon träffar sällan politiker, när det sker så är det för att oftast för 

att prata om någon förändring eller för att berätta om någon verksamhet.  

J3C träffar sina grupper minst en gång i månaden när det är APK, men ofta någon gång i veckan. De ses 

också på olika samverkansmöten. Hon träffar sina samordnare i olika konstellationer och hon kommer ut 

till grupperna på extramöten, anställningsintervjuer samt ibland på klientgenomgångar. Och ibland kan 

hon åka ut bara för att hon tycker att det var länge sedan. Sedan sker en hel del kontakt med telefon och 

mail också.  

Acceptans 

På frågan om kommunen har någon ledarskapspolicy och ledarskapsutbildning säger J3C att deras förre 

socialdirektör hade en ledarskapspolicy och att den nog egentligen ska justeras. Hon nämner att det finns 

mycket runt hur de ska jobba som chefer men hon säger att det är mer något levande som de håller på 

med, som kallas ”Dialogen”. Hon säger att ”Dialogen” kom uppifrån utvecklingsenheten och socialdirek-

tören som önskar ett flöde ut från högsta chef ut till medarbetarna på golvet, men också på bredden på 

enheterna. Hon tycker att det är det som genomsyrar hållningen till cheferna just nu. Hon säger också att 

det finns en ledarskapsutbildning för nyanställda chefer.  

J3C tycker att ekonomistyrningen är accepterad i organisationen, hon säger att det ju är pengar som styr i 

sista änden och ”vi vet ju att vi är en skattefinansierad verksamhet och att dom skatter vi får in ska förde-

las”. Sedan säger hon att det så klart ibland kan ifrågasättas och att man fundera över om skatten borde 

höjas eller om en annan fördelning skulle kunna göras. Hon tycker att synen på ekonomistyrning har för-

ändrats över tid, att pengarna fått en större betydelse och att man pratar om pengar mycket mer nu, än på 

80-talet. Hon har uppfattat att den nya socialdirektören vill få gehör för att man inte ska behöva göra 

akuta besparingar. Istället vill hon att man ska göra effektiviseringar och det tror hon att hon fått halvt 

gehör för hos politikerna. Hon säger att effektiviseringar kan se ut på olika sätt, det måste ju inte vara att 

dra ner på saker utan istället att man använder det man har på bästa sätt. Hon säger att hon ser många 

vinster med det, och att det går i linje med ”Dialogen” som handlar om samverkan, samarbete och att 

tillvarata resurser 

Handlingsutrymme  

J3C berättar att ekonomi pratas det om på sektionschefsträffarna för hela IFO, på de egna ledningsgrup-

perna och sedan tar hon ut informationen till sina grupper på APK. Dessemellan kan hon ha någon egen 

diskussion med sin chef eller med ekonomen. Hon berättar att hon har en budget för varje sektion som 

grundar sig på hur många tjänster det finns och lokalerna. Sedan kan hon ibland sitta med ekonomen för 

att göra lite justeringar och då handlar det om att flytta om pengar på den egna sektionen. Hon anser att 

det skulle vara omöjligt att en diskussion om hur budgeten ska fördelas skulle kunna föras på områdes-

nivå. Hon tycker att man i ledningsgruppen är väldigt delaktig i frågor rörande ekonomi och budget. Hon 

säger att vid en besparing så skulle ledningsgruppen ta gemensamt ansvar för att det inte skulle drabba en 

enskild verksamhet för mycket. Hon säger ”jag skulle bli förvånad om det kom ’lägg ner det’ uppifrån, 

utan då skulle vi nog ha kommit fram till det, i gruppen”.  

J3C säger att när det gäller beslut om nedskärningar så tas de av ledningen. Det sker över hennes huvud. 

Hon säger att man brukar dela upp summan som ska sparas efter hur stora de olika områdena är, d v s 

”missbruk” och ”försörjningsstöd” brukar få ungefär samma belopp och barn och ungdom lite större. Hon 

säger dock att de inte behövt göra någon större besparing. Om en neddragning behöver göras så tycker 

hon att det är den som tagit beslutet måste vara med i den följande processen. ”Annars blir det jättekons-

tigt”, säger hon, ”för jag kan ju inte stå och säga att jag har tagit ett beslut fast det är någon annan”. 
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Hon tycker att den som fattat beslutet ska vara med och redogöra för tankarna, varför och hur, att det är 

viktigt att man gör det tillsammans. 

J3C tycker att hon har ledningens mandat att driva enhetens frågor så länge de håller sig inom de yttre 

ramarna och inte gör något som allmänheten eller våra klienter reagerar på. Hon tycker också att hon 

känner att hon har arbetsgruppens mandat, även om de kanske inte alltid tycker att hon gör rätt sak.  

J3C beskriver att känsligaste kontot på sektionen är personalkontot. På frågan om delegation för kontot 

säger hon att det är hon som har delegation och att så länge hon håller budget är det inga bekymmer. Hon 

säger att dilemmat med lagstiftning kontra budget är främst aktuellt i förhållande till myndighetsutöv-

ningen och att det vore bedrövligt om man ser vad man behöver gör men inte vågar på grund av ekono-

min. Hon tror dock att man gör de placeringar man behöver inom missbruksvården och nämner att det är 

tur att de har två egna behandlingshem i kommunen.  

Legitimitet 

J3C säger att det inte skett några större organisationsförändringar på hennes område. Hon tänker mer på 

arbetet med ständiga förbättringar och dialogen, fast säger hon; ”det är ju ingen organisationsförändring 

utan mer att vi ska jobba med ett synsätt och ett utvecklingsarbete som ska göras”. Hon säger att det är 

socialdirektören som har kommit på ”Dialogen” och det arbete som görs där, det har kommit ”uppifrån”.  

J3C säger att det finns några större kommuner som de jämför sig med, på övergripande nivå. De fördelar 

hon kan se med omvärldsbevakning är att man kan ta hjälp och se hur andra har gjort för att inte bli hem-

mablind, titta på områden där andra kommit längre. De nackdelar hon tänker på är om man stirrar sig 

blind, om det man får till sig blir ett rättesnöre och att man låter bli att gå sin egen väg. 

J3C känner inte att hon behöver försvara sin verksamhet i förhållande till andra. De är fyra sektionschefer 

på området med olika budgetar. De brukar tvärtom diskutera och ta hjälp av varandra.  

J3C berättar att det finns en utvecklingsenhet på förvaltningen som hon tror har ganska stort inflytande. 

Hon tror att socialdirektören lyssnar på vad de har att säga. Och de är också till hjälp för cheferna, med 

enkäter, medarbetarenkäter, undersökningar och ständiga förbättringar. Hon kan tänka sig att det kan bli 

bekymmer om en sådan enhet får för stort inflytande och hanterar alla verksamheter som om de har 

samma förutsättningar. Hon säger att det kan finnas sådana tendenser men att det har gått bra i sådana 

lägen att säga till och få gehör.  

Ledarskap  

J3C tycker att det är svårt att svara på vad som är viktigast i jobbet som chef, men säger ”Ja…, det abso-

lut viktigaste är ju att kunna lyssna in tror jag. Att kunna lyssna både uppåt och nedåt, och åt alla håll, 

vara lyhörd”. Vidare säger hon att det är viktigt att hålla i strukturen, att hålla ihop all information som 

kan vara viktig. I det ingår det att sålla i vad som är viktigt för verksamheten, vad som kan vänta och vad 

man helt kan räkna bort. Hon säger ”Jag behöver ha koll neråt, vad är det mina grupper förmedlar, men 

jag behöver också ha koll uppåt, vad är det mina chefer förväntar sig av mig och ledningen”. Hon ser sig 

lite som spindeln i nätet och säger att hon behöver vara både lyhörd men också tydlig och förmedla vad 

som behöver göras. Hon säger att hon inte tror på detaljstyrning om hon ser att människor tar sitt ansvar 

och att allt flyter på. Hon säger att hon tycker at det är viktigt att inte vara rädd för att backa för det som 

är svårt eftersom man hamnar i svåra situationer med både klienter och medarbetare, det är viktigt att 

kunna stötta både klienter och medarbetare som har det svårt.  
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När J3C ska beskriva sitt ledarskap så säger hon att hon nog både är demokratisk och diplomatisk i sitt 

ledarskap – men att hon nog ändå kräver att folk ska göra det de är satta att göra. Om det är något som 

inte fungerar så tänker hon att medarbetarna eller grupperna i första hand löser det själva, men om det inte 

fungerar så ser hon det som sin uppgift att stötta upp. Hon tycker att det är viktigt att hålla i planeringen 

över året och att det som planeras i arbetsgrupperna stämmer med vad man tänker sig hör till missbruks-

vårdens uppdrag både i förhållande till lagstiftning med också till IFO i kommunen. Hon säger att det är 

viktigt för henne att försöka få människor att växa och utvecklas genom att ta ansvar. Hon gissar att hon 

är ganska coachande. Tre egenskaper som hon är stolt över är att hon tror att hon har stor empati, att hon 

är mån om både klienter och kollegor. Att hon är bra på struktur, att ha en framförhållning och planering. 

Och att hon är noggrann. Och så hänvisar hon till sin erfarenhet som ger en bredd och en helhetssyn på 

människan som sådan.  

När J3C ska förankra ett beslut hos medarbetarna så avgör hon vilken typ av beslut det är. Om det är ett 

beslut som är taget uppifrån och som bara är att genomföra så tar hon det som en information på APK. 

Om det är ”ett beslut som inte är ett beslut” där hon har frågor till arbetsgruppen då lyfter hon också det 

på APK och ofta så återkommer man till det, om det inte är något som man behöver bestämma samma 

dag. Exempel på detta kan vara i ett anställningsförfarande där hon vill lyssna in arbetsgruppen men där 

hon tar det slutgiltiga beslutet.  

När J3C ska driva igenom en förändring så börjar hon med att presentera en tanke och där spelar det 

också lite roll om det är en egen tanke från henne, eller om det kommer från ledningen, en samarbetspart-

ner eller utifrån. Det kan också komma från arbetsgruppen. Hon tänker att det är viktigt att förändringar 

blir landade i arbetsgruppen och att det finns en vilja att jobba med dem, förankring är viktigt. Hon säger 

också att det är bra att ta hjälp från andra omkring, som t ex handledning eller av en konsult eller en ex-

pert, det beror lite på frågan.  

J3C går igenom ekonomin på varje APK, hur läget är och där framförs också önskemål om det är något 

som man i arbetsgrupperna vill satsa på under året, sedan tittar de på förutsättningarna för det. Det konto 

som de oftast diskuterar är det för handledning och utbildning och där anser hon att medarbetarna är duk-

tiga på att förstå det sambandet och ta ansvar för det. Det blir ett bra instrument i planeringen. Men under 

hennes fyra år som chef så har det inte varit några neddragningar utan man har haft en budget som man 

fördelat optimalt. Hon tycker att hon tar bra ansvar för sin budget, hon vet vad hon har att röra sig med 

och grupperna vet att de ska stämma av förslag om investeringar med henne. Hon tycker att man har gott 

samarbete avseende personaldimensionering, hon säger ”Jag tänker alltid att om jag går lite plus och 

någon annan går lite minus så går vi ändå jämnt upp inom missbruksvården, och det är ju det som redo-

visas uppåt. Dom är ju inte inne och tittar så där detaljstyrt utan dom tittar bara på ”håller ni er inom 

ramarna”. 
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6 Analys 

Här följer analys av vårt resultat med utgångspunkt i vår teoretiska referensram. Vi har strukturerat ana-

lysen genom att först behandla den information som kommit fram i det skriftliga material vi tagit del av, 

beskrivningar av respektive kommun. I analysen av den information som framkommit under våra inter-

vjuer så har vi valt att strukturera materialet i de aspekter som ligger till grund för vår analysmodell. Slut-

ligen görs en sammanfattning av våra resultat och slutsatser.  

 

6.1 Kommunbeskrivningarna 

På det organisatoriska planet har de tre kommuner som vi tittat på flera likheter. De är alla tre residens-

städer och den största kommunen i sitt län. Detta kan, enligt vår mening, innebära att de får ansvar för att 

vara en dragande kraft när det gäller utveckling och resurser. Alla har samarbeten och olika forum för 

diskussion med sina länsgrannar, men dessa är betydligt mindre så vad gäller jämförelser och gemen-

samma utvecklingsprojekt på kommunnivå så beskrivs i intervjuer att man vänder sig utåt. Oftast till 

kommuner i samma storlek, eller något större, befolkningsmässigt.  

Samtliga kommuner har ett positivt inflyttningsnetto och växer i invånarantal. Vad gäller inflyttningen till 

kommunerna så beskrivs olika grupper som inflyttare i de olika kommunerna. I Jönköping beskrivs i do-

kument att det är studenter som skall gå på högskola som är den mobila gruppen. I Växjö består en stor 

del av de inflyttade av nyanlända anhöriginvandrare. Det kan få konsekvenser för vilka områden kommu-

nen behöver satsa på framöver. 

De tre kommuner vi undersökt har alla en kommunvision, eller slogan för kommunen. Vi tolkar denna 

som framåtsyftande och att meningen är att sätta kommunen på kartan och lyfta fram värden som man 

anser vara unika för just sin kommun. I sina visioner har de bland annat fokus på medborgarna som är de 

som, genom ökad service och trivsel, skall vara med i att lyfta kommunen och dra till sig fler invånare. 

Likheterna kan analyseras utifrån begreppen isomorfism och legitimitet. Dimaggio och Powell (1983) 

beskriver att isomorfism betyder att ha samma form och likheten mellan organisationer beror på spridning 

av institutioner så kallad institutionell isomorfism. De menar att detta beror på en ökad interaktion mellan 

institutioner. Man imiterar andra organisationer som är framgångsrika och har legitimitet. Detta kan vara 

ett skäl till de likheter vi se. 

Det finns också skillnader mellan kommunerna. Bland annat har de olika politiska konstellationer i majo-

ritet. Vi har kunnat se några skillnader i de beskrivningar de ger i sina dokument som vi anser kan härröra 

till politisk viljeinriktning. Växjö är den enda kommunen av de tre som har vuxenutbildningen organise-

rad tillsammans med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. De har också bytt namn på sin 

nämnd från socialnämnd till arbete och välfärd. Örebro har också organiserat det ekonomiska biståndet 

och arbetsmarknadsfrågorna för sig så dessa frågor har en egen nämnd. Örebro sticker ut som den kom-

mun som har en speciell organisation med en extra nivå kallad programnämnder som finns över de tradit-

ionella driftsnämnderna. Socialtjänsten är indelad i två nästan identiska nämnder, men med varsitt geogra-

fiskt ansvarsområde. Vi har bland annat funnit att man med den konstruktionen har möjlighet att flytta 

medel mellan de olika socialnämnderna vid behov, dvs. om någon nämnd har större bekymmer med att ha 

ekonomin i balans.  

Jönköping å sin sida har det största kommunfullmäktige av de tre kommunerna, 81 ledamöter. De har 

också lagt till en politisk roll i form av 10 kommunområdesansvariga politiker. De har inte någon beslu-

tanderätt men de skall lyfta sin kommundels frågor kopplat till kommunens övriga politiker.  
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Vad gäller kommunernas bild av den goda styrningen så liknar den övergripande styrningen varandra i de 

tre kommunerna. Alla har en modell för styrning med målstyrning i fokus. De har politiskt fastställda 

målområden. Dessa målområden stäms av mot de politiskt satta målen kring i vilken riktning kommunen 

skall röra sig. Kommunerna har också någon form av ledarutveckling, vilket beskrivs i dokument och 

intervjuer.  Även detta kan man analysera utifrån begreppet institutionell isomorfism. Christensen et al. 

(2005) menar att trots den isomorfism som sker av organisationen, så är det inte säkert att implemente-

ringen dvs. att gå från idé till handling är en enkel process. De beskriver tre förväntade utfall så kallad 

snabb tillkoppling, frånstötning och särkoppling. Det sistnämnda beskrivs som ett sätt att hantera ett di-

lemma. Genom att hålla koncepten frikopplade så får den en begränsad styrandeeffekt, men man kan an-

vända det för att visa utåt och inför organisationen att det finns en utvecklingsförmåga.  

Örebro fick Kvalitetspriset 2013 och motiveringen var att deras styrsystem och budgetprocess ”talade 

med varandra”. Vidare så kan vi se i de dokument vi tagit del av att Örebro har en bredare ansats i sin 

årsredovisning än de andra två kommunerna med fler indikatorer kopplat till nationella mätningar. De tar 

också avstamp i fler källor, där man jämför resultat kommuner emellan. Örebro betonar vikten av analys 

vid uppföljningar och det skall kopplas till förslag på förbättringsåtgärder. Socialtjänsten i Örebro har 

också tagit fram ett eget dokument kring etiska riktlinjer. 

Växjö å sin sida beskriver avseende sitt målarbete att de inledningsvis låter förvaltningscheferna diskutera 

fram hur man tänker bidra till den gemensamma målbilden. De menar att det i slutänden ger en kraftfull 

sammantagen bild av vart kommunen är på väg och hur man lyckats nå de politiskt uppställda målen. 

Växjö använder sig av förbättringsmodellen ”PDCA” som är till för att via ständiga övervägningar i på-

gående processer tillförsäkra att man är på väg åt det håll som pekats ut av politikerna. 

I Jönköping beskrivs att man har påbörjat ett arbete enligt den nya modellen ”Dialogen”. De uppger att 

modellen skall säkerställa att förvaltningen har ett systematiskt kvalitetsarbete i centrum och arbetet går 

till stor del ut på att kartlägga och beskriva viktiga processer. Förhoppningen är att de förbättrade proces-

serna ska leda till effektiviseringar.  

Vad gäller kommunernas budgetprocesser så ser de likartade ut på central nivå. Alla kommunerna tilläm-

par rambudgetering och processen i kommunfullmäktige ser likadan ut oavsett vilken kommun vi tittar 

på. Enligt Brorström et al. (2005) så är en signifikant del i en rambudgetering att överskott och underskott 

vid årsbokslutet förs med över till nästa år. Beslut om internbudget för kommande år fattas i fullmäktige 

senast i december året innan. Ingen kommun har någon särskild resursfördelningsmodell för socialtjäns-

ten, fråntaget äldreomsorgen som kan luta sig mot en demografisk uppräkning i samtliga kommuner. I 

alla kommuner betonas att nämndernas arbete skall bedrivas enligt tilldelad ram. Alla kommuner har nå-

gon skrivning kring balanskravet. Lagstadgad verksamhet kan inte förväntas kunna hanteras som andra 

utgifter i kommunen, utan viss hänsyn kan komma att behöva tas till den typen av svårbudgeterade poster.  

Enligt Brorström et al. (2005) kan man också på lokal nivå använda sig av processtyrning kopplat till 

rambudgetering, vilket man uppger att man gör i Jönköping och även i Växsjö inom vissa förvaltningar.  

Vad gäller kommunernas ekonomiska läge så redovisar samtliga kommuner ett överskott för verksam-

hetsåret 2012. De tar dock upp stora jämförelsestörande poster. Det handlar bland annat om försäljning av 

anläggningstillgångar, återbetalning av AFA-premier. 

Samtliga förvaltningar beskriver i dokument och intervjuer att man har gjort rationaliseringar. Örebro har 

effektiviserat och i Växjö har man dragit ner på personal. I Jönköping har man också sparbeting, men har 

tänkt lösa situationen dels med hjälp av ”Dialogen” och vad de beskriver som ständiga förbättringar. Jön-
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köping har fattat ett strategiskt beslut, kopplat till beslut enligt LSS, som skall ge lägre inbetalning till 

skatteutjämningssystemet. 

På förvaltningsnivå så har Örebro haft hotande underskott kopplat till institutionsplaceringar. Det kan 

vara så att möjligheten att flytta pengar mellan två nämnder påverkat möjligheten att nå ett nollresultat på 

det kontot. Både Örebro och Växjö beskriver i intervjuer att de har satsat mycket resurser på arbetsmark-

nadsåtgärder för att sänka kostnaderna för försörjningsstödet. Båda kommunerna redovisar också sänkta 

kostnader för försörjningsstödet. 

I Växjö hade man ett underskott på 40 mnkr som härrör från institutionsplaceringar och försörjningsstöd 

och då hade försörjningsstödet ett väsentligt lägre utfall än förväntat. Jönköping hade ett underskott med 

58,7 mnkr som härrör från kostnader för försörjningsstöd och insatser inom funktionshinderomsorgen. 

Jönköping konstaterar att de senaste åren har verksamheternas kostnader ökat mer än skatteintäkterna.  

Alla kommuner tar upp problemet med kostnaderna för externa placeringar inom socialtjänsten. Vi kan se 

att detta är en stor utmaning för verksamhetsansvariga inom individ- och familjeomsorgen som får ta ökat 

ansvar för interna resursprioriteringar. Men även för politiker som ska lita på att rätt bedömningar görs.  

 

6.2 Ekonomistyrning i praktiken 

Vi har i våra intervjuer analyserat oss fram till följande värden: 

 

Kommun Nivå Verklig-

hetsbild  

Access Acceptans Handlings-

utrymme 

Legitimitet Ledarskap 

Värde  Hög/Låg 

  

Hög/Låg Hög/Låg Litet/ 

Stort 

Hög/låg Instrumentellt/ 

Institutionellt 

Örebro 1 Hög Hög Hög Stort Hög Kombinerat 

2 Hög  Hög Hög Litet Hög Kombinerat 

3 Hög  Låg Hög Stort Hög Kombinerat 

Växjö 1 Hög  Hög Hög Stort Hög Kombinerat 

2 Hög  Hög Hög Litet Splittrad Kombinerat 

3 Låg  Låg Hög Litet Hög Kombinerat 

Jönköping 1 Hög  Hög Splittrad Splittrad Hög Kombinerat 

2 Splittrad  Låg Splittrad Splittrad Splittrad Institutionellt 

3 Splittrad  Låg Splittrad Splittrad Hög Kombinerat 
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Verklighetsbild 

Avseende denna aspekt kan vi se en skillnad i de värden som framkommit mellan kommunerna. Samtliga 

chefer i Örebro kommun kan beskriva den ekonomistyrning som framgår av kommunens dokument, samt 

budgetprocessen. De beskriver sin styrmodell hur budgetprocessen förlöper under året. I Växjö får vi en 

tydlig beskrivning av budgetprocess och ekonomistyrningsmodell från nivå 1 och 2. De beskriver en mål-

styrning med tillhörande måldokument och hur man arbetar med detta i organisationen, samt något de 

benämner som ”Vallbydagar” och ”måldagar”. Däremot har enhetschefer svårare att på ett tydligt sätt 

beskriva hur det fungerar. I Jönköping finns en tydlig beskrivning på övergripande nivå. Vi har i inter-

vjuer på övriga nivåer inte fått en tydlig bild av den styrmodell man använder sig av i Jönköping. Några 

beskriver att de använder sig av verksamhets- och investeringsplanen, andra att de övergått till mål och 

kvalitetsstyrning. Begrepp som strategiska områden, kvalitetsberättelser, kvalitetsplan nämns.  

Samtliga kommuner har en form av rambudgetering, vilket de också uppger i intervjuer. I Örebro beskrivs 

tydliga regler för hantering av underskott och överskott i intervjuerna. I övriga kommuner beskrivs att de 

för det mesta får underskott avskrivna. Brorström et al. (2005) har en beskrivning av att gränsen mellan 

ekonomistyrning och organisation är svår att dra, då man ofta arbetar med organisationsfrågor när man 

har fokus på ekonomi, vilket gör sig gällande i samtliga kommuner, det här har vi kunnat se i vår studie. 

Utgångspunkten för vår definition av ekonomistyrning är ledning inriktad på att realisera ekonomiska 

mål. En fråga man kan ställa sig är hur det påverkas av den kunskap man har om den styrmodell som 

används. Kan den uppföljning man har avseende verksamhetsplan och budget påverka den beskrivning 

man ger? I Örebro uppges förvaltningsekonomen ha en central roll för uppföljning av ekonomi och den 

sker regelbundet med samtliga chefer. Flertalet uppger att den sker varje månad och han benämner sig 

själv som något av en ”blåslampa”. Här skiljer Örebro ut sig något, då ekonomens roll inte beskrivs som 

lika tydlig eller avgörande i Växjö eller Jönköping. Däremot nämns, både i Växjö och också i Jönköping, 

verksamhetssystemet ”click view” som viktigt där var och en själva kan följa sina kostnader. Samtliga 

kommuner beskriver att det sker månadsuppföljning av ekonomin på nämndsammanträden. I Växjö besk-

rivs avdelningscheferna som delaktiga och involverade i budgetarbetet både på nämnd och på de så kal-

lade ”Vallbydagarna”. Det är också avdelningschefer som har budgetansvar för stor del av budgeten i 

Växjö. Delaktighet och ansvar kan naturligtvis påverka kunskapsbilden hos enhetscheferna. Vad det är 

som gör att beskrivningen av ekonomistyrning och budgetprocess skiljer sig åt i Jönköping är svårt att 

uttala sig om. En bidragande orsak kan vara att de nyligen infört en ny modell, Dialogen. 

De likheter och skillnader vi kan se på nivåer är framförallt att samtliga på nivå 1 oavsett kommun får 

värdet hög. Även på nivå 2 har två kommuner värdet hög och den tredje splittrad, vilket innebär att minst 

7 av 9 har fått värdet hög på denna nivå. Nivå 3 däremot ger en mer differentierad bild. 

Access 

Avseende denna aspekt har vi funnit stora likheter mellan kommunerna. Den enda skillnad vi kan se mel-

lan kommuner är att man får värdet låg på nivå 2 i Jönköping, där man i övriga kommuner får värdet hög.  

Det finns en tydlig mötesstruktur i samtliga kommuner och beskrivningar av vem som har ansvar för vad. 

Vi kan dock se en skillnad i beskrivningen av den access till politiker och kommunledning som man upp-

ger att man har beroende på vilken nivå man befinner sig på. Det är i samtliga kommuner nivå 1 och i 

Örebro och Växjö även nivå 2 som har hög access till politiker och kommunledning. Norell (2011) menar 

att den möjlighet man har att påverka beror på den access man har till beslutsprocess, aktuella ärenden 

etc. Att kunna skaffa information och ta kontakt med rätt person vid rätt tillfälle. Vi har sett att detta be-
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rörs av flera chefer och man pratar om förtroende och roller mellan politiker och tjänstemän. Några har 

uttryckt vikten av att kunna beskriva sin verksamhet för politiker, och att det görs i olika sammanhang. 

Även avseende vilka möten man prioriterar ser vi en skillnad, där nästan alla på nivå 1 och 2 främst prio-

riterar möten på sin nivå och högre, medan nivå 3 prioriterar verksamhetsnära möten och sin egen nivå.  

Detta är giltigt i alla tre kommuner. Norell (2011) beskriver att de i personens närhet utgör ”referensob-

jekt” och påverkar värderingar och verklighetsuppfattning. Vi har svårt att uttala oss om det påverkat 

deras värderingar eller verklighetsuppfattning. Avseende verklighetsuppfattning så har vi kunnat se en 

viss nivåskillnad på aspekten ”Beskrivning”, vilket redogörs för ovan. Eventuellt kan accessen vara en 

förklaring till detta. Vår studie är för begränsad för att uttala sig om accessen påverkar värderingar. Det är 

också så att avseende frågan om ekonomistyrning är accepterat i organisationen, så ser vi inga tydliga 

skillnader mellan nivåer, utan i så fall mer mellan kommuner.  

Acceptans 

I de dokument vi tagit del av så är ekonomistyrningen central i kommunernas bild av ”den goda styrning-

en”. Här beskrivs också ledarskapet som en del i vad de benämner som hållbar tillväxt och som en förut-

sättning för verksamhetens kvalité, varför det är intressant att veta hur väl förankrat det är i organisation-

en och vilken acceptans det finns för ekonomistyrningen. Tankar om ledarskapet beskrivs i dokument i 

samtliga kommuner. Det är dock svårt att veta hur dessa dokument påverkar ekonomistyrning i praktiken. 

Det vi kan se är dock att i Örebro finns det en kunskap om ekonomistyrning och budgetprocess på samt-

liga nivåer, vilket det inte gör lika tydligt i de andra kommunerna. Deras ”ÖSB” är förankrad långt ut i 

chefsleden. Växjö å sin sida arbetar med ”Vallbydagarna” och förvaltningschef och nämndordförande har 

årligen ”måldagar” som ett sätt att förankra internbudget och mål för förvaltningen. I Jönköping beskrivs 

strategin ”dialogen” som ett sätt att få en hållbar socialtjänst. Utgår man från det instrumentella perspek-

tivet i Christensens et al. (2005) modell så kan det faktum att ”ÖSB” är välförankrad vara ett uttryck för 

en tät koppling mellan visioner, mål, struktur på organisationen och uppföljning samt resultat. Och att det 

i sin tur påverkar även kunskap om ledarskapspolicy och ledarutbildning. Örebro har nyligen fått kvali-

tetspris och troligtvis arbetat aktivt med dessa frågor, vilket utifrån ett instrumentellt perspektiv kan ha 

inneburit att organisationen anpassat sig till nya mål och styrsignaler. ”Vallbydagarna” i Växjö, samt 

måldagar kan å sin sida handla om att förankra mål och arbeta för att medarbetarna ska identifiera sig 

med organisationen. Man arbetar med gemensamma värderingar, vilket man kan tolka både utifrån ett 

instrumentellt perspektiv och även ett så kallat kulturperspektiv beroende på vilken handlingslogik det är. 

När det gäller beskrivning av den ekonomiska medvetenheten ser vi några skillnader på kommunnivå som 

är viktiga att notera. Samtliga i Örebro och Växjö tycker att ekonomistyrningen är accepterad i organisat-

ionen, men i Jönköping är bilden splittrad på samtliga nivåer. Detta innebär att vi inte fått en enhetlig 

beskrivning.  

I Örebro uppger man att man inte behövt spara så mycket de senaste åren tillskillnad från Växjö där 

nämndordförande uppger att de haft problem med ekonomin och därför pratat mycket om det.  Några 

chefer i Örebro svarar på frågan om ekonomistyrning är förankrat i organisationen att det kan vara en 

kulturfråga. Dessa uttalanden går inte att härröra till någon specifik nivå. På politisk nivå i Örebro finns 

dock en oro för att det kan bli en ”låt gå mentalitet” avseende placeringar och att de därför har en tydlig 

uppföljning på det området. Likaså i Växjö uttrycker nämndordförande att det finns funderingar på om 

vissa placeringar är nödvändiga. I Örebro uppger en av cheferna på nivå 2 att det kan finnas en place-

ringskultur och att en del socialsekreterare inte vill finna sig i en ekonomisk realitet, men att det trots 

detta finns en ekonomisk medvetenhet. Och en av cheferna på enhetschefsnivå sätter ord på att den eko-
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nomiska medvetenheten kan ha med värderingar att göra och att det är viktigt att jobba med dessa frågor 

för att stävja placeringskostnader.  

I Jönköping är bilden splittrad. De som ger uttryck för att det inte är accepterat säger att förvaltningen 

aldrig prövats i att hålla budgetramen, någon uttrycker att man inte tar det på riktigt allvar då man vet från 

början att det inte kommer att gå. En annan person uttrycker att det inte finns någon yttersta gräns. Flera 

uttrycker dock att synen på ekonomistyrning förändrats över tid och att medvetenheten kommit smy-

gande. 

Den ekonomiska medvetenheten och acceptans går, enligt vår uppfattning, att analysera utifrån olika an-

greppssätt. Om vi börjar med Christensens et al. (2005) modell så menar de att institutionella kulturer 

som baseras på professionalitet kan leda till att professionen får stor dominans och enligt vår mening kan 

påverka kulturen och således synen på ekonomi. Det handlar om värderingar, vad som är tillåtet och hur 

utförs arbetsuppgifter i organisationen. Även utgångspunkten att en persons organisatoriska tillhörighet 

påverkar handlingsmönster och tankesätt. I Örebro och Växjö har man genomfört besparingar. Detta kan 

också ha påverkat de institutioner som växt fram och de värderingar som råder, eller att man utifrån ett 

instrumentellt perspektiv anpassat sig efter styrsignaler och yttre krav (Christensen et al. 2005). 

I Jönköping, beskrev en intervjuperson på nivå 3 vid diskussion om ekonomisk medvetenhet, begreppet 

”vargen kommer, vargen kommer”. Utifrån besparingsteori så tydliggörs att kulturen kan påverkas om 

man använder sig av en strategi att säga att nedskärningar ska ske gång på gång och inget händer. Tilltron 

till systemet är centralt. (Norell 2011) Här kan man fråga sig hur kulturen påverkas av det faktum att flera 

personer i Jönköping uttrycker att man vet att budgeten inte kommer att gå ihop, då man upplever att för-

utsättningar inte finns. 

Handlingsutrymme  

Avseende handlingsutrymme är jämförelsen mellan kommuner och nivåer svår att göra och bilden kom-

plex. Vi kan se att på nivå 1 upplever man att man har stort handlingsutrymme i både Örebro och Växjö, 

men att bilden är mer splittrad i Jönköping. På nivå 2 upplever man handlingsutrymmet som litet i både 

Örebro och Växjö och bilden i Jönköping är splittrad. På nivå 3 får vi helt olika värden i kommunerna. 

Flertalet upplever att handlingsutrymmet är begränsat, men av olika anledningar. När det gäller fördelning 

av resurser så har flera intervjupersoner uppgivit att man oftast utgår från den ram man hade föregående 

år. De menar att det är satsningarna som diskuteras och att det görs små justeringar från år till år. Eller 

som V1C i Växjö uttrycker det att ”sen om himlen ramlat ner och alla har blivit funktionshindrade det 

spelar ingen roll, för det ni hade innan, det får ni nästa år ändå”. V1C ger trots detta uttalande uttryck 

för ett relativt stort handlingsutrymme, då han kan påverka verksamheten och fördelning av resurser. I 

Växjö nämner man dock vad man kallar för ”osthyvelsmetoden”, vilket skulle kunna vara ett tecken på 

inkrementalism och för att kunna hantera svåra beslut så sker besparingar lite överallt.  

Samtliga nivåer i Örebro uppfattar att de är involverade och delaktiga i besparingsarbete och fördelning 

av resurser. Detta är giltigt också i Växjö fast framförallt gällande de två övergripande nivåerna. Det fak-

tum att enhetschefer i Växjö har något mer begränsat budgetansvar än övriga chefer kan påverka deras 

upplevelse av delaktighet och handlingsutrymme. I Jönköping beskriver flertalet att de är delaktiga vid 

fördelning av resurser. Någon uttrycker dock att ibland kan de ge förslag som inte tas av politikerna, men 

att resultatet blir att de ej får tillskott och ändå ska genomföra arbetet. Här kan man återigen fundera över 

fördelar och nackdelar med rambudgetering. En decentralisering innebär att beslut och befogenheter förs 

ut i organisationen med hänvisning till att det är där kompetensen finns och det kan skapa förutsättningar 

för noga övervägda prioriteringar. Men vad sker om de beslut som ges inte tas och förväntningar och mål 
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inte överensstämmer med den budget som ges? Vi har sett att upplevelsen av handlingsutrymmet påver-

kas. 

Det vi kan se är att i samtliga kommuner beskrivs svårigheter med att styra och förutse kostnader för pla-

ceringar och göra riktiga prognoser, även försörjningsstödet nämns. Ekonomichefen i Örebro säger att det 

inte finns någon resursfördelningsmodell kopplat till socialtjänsten på central nivå, vilket bekräftas i in-

tervjuer även i övriga kommuner. I Jönköping beskrivs svårigheter att bedöma hur många tjänster som 

behövs, utifrån arbetsbelastning och ökat tryck i verksamheten. Här gör sig teorier kring ”principal-

agentproblematiken” gällande, alternativt ”väktare – förkämpe”. 

När det gäller ekonomistyrning kontra lagstiftning så är det samstämmigt i kommunerna och på de olika 

nivåerna att lagstiftningen och klientens behov av bistånd alltid går före budget. Där beskriver man dock 

främst i Örebro att om man överskrider budgeten så behöver man dra ner på något annat, vilket av nivå 2 

upplevs som ett dilemma och påverkar således handlingsutrymmet.  Ett sätt att skapa handlingsutrymme 

och ha budget i balans i Örebro kommun beskrivs på nivå 1 och 2. De uppger att de har möjlighet att 

flytta resurser mellan de två socialnämnderna under löpande år som ett sätt att se till helheten.  

I Växjö eller Jönköping beskrivs dilemman mellan lagstiftning och budget men man uttrycker att man 

hittat olika lösningar på att hantera när budgeten inte räcker till, man har t.ex. lyft beslutsnivån upp till 

politikernivå eller så konstateras att det är behoven som styr och att underskott är går att förklara. Å andra 

sidan, vilket beskrivits ovan så uppger några chefer i Jönköping att det inte finns en ekonomisk medve-

tenhet i organisationen, vilket kanske kan påverka upplevelsen av handlingsutrymmet. Handlingsutrym-

met påverkas också av delegationen och i Jönköping är det politikerna som fattar beslut om institutions-

placeringar och i Växjö likaså efter att budgeten överskridits. 

Så frågan är om ekonomistyrning är accepterat på det sätt som man ger uttryck för under aspekten accep-

tans i Växjö och Jönköping – eller har man anammat ett språk och hittat strategier för att förklara obalan-

ser och underskott? Det kan också vara så att man anpassar sig utifrån vad Christensen et al. (2005) kallar 

för lämplighetslogik för att öka sitt handlingsutrymme  

Avseende mandat så anser nästan alla oavsett nivå att de har ett gott mandat. En skillnad värd att notera 

mellan nivåer är att på nivå 1 beskriver av några chefer i Örebro och Jönköping spänningen mellan politi-

ker och tjänstemän i en politiskt styrd organisation. Och vikten av ett gott klimat betonas. 

Legitimitet 

Vi kan se att överlag beskrivs en hög legitimitet i de kommuner vi tittat på. Samtliga nivåer har värdet 

hög legitimitet i Örebro och i övriga kommuner 2 av 3 nivåer. Det innebär att minst 23 av 27 chefer har vi 

definierat som värdet hög på legitimitet. 

I Örebro beskriver nämndordförande att han får försvara socialnämndens verksamhet, men upplever att 

han får gehör. Samtliga chefer uppfattar att de har hög legitimitet. Och behöver ha underbyggda argument 

och prognoser, samt sakliga framställningar. Några nämner att det faktum att de gått med överskott i flera 

år påverkar tilltron till verksamheten positivt.  

Även i Växjö så upplever man att det finns en god legitimitet och förtroende för individ-och familje-

omsorgens frågor i kommunen. Någon uttrycker det som att man fått ökad accept och förståelse för frå-

gorna de senaste åren. Och menar att det hör ihop med att man blivit tydligare och kunnat visa att man gör 

ett gediget arbete, samt vänder på alla stenar.  Det är ett fåtal som upplever att de behöver försvara sin 

verksamhet. 
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I Jönköping uttrycker nämndordförande att socialtjänsten ofta är omdebatterad och bevakad och att för att 

skapa legitimitet så kan de begära särskilda utredningar för att få beslutsunderlag. Övriga på samma nivå 

menar å sin sida att de mjuka frågorna är prioriterade och en av dem uttrycker att individ-och familje-

omsorgen ofta får igenom det man äskar i förhållande till andra. En chef på nivå 2 ger uttryck för att de 

ibland behöver motivera för lite och att det räcker med att säga att lagstiftningen kräver det. Även i Jön-

köping beskrivs vikten av bättre prognoser, kunna visa på kostnadseffektivitet, eller öka kunskapen om 

förutsättningar och att ta diskussionen med politiker och ekonomer. 

Den nivå som visar på en splittrad bild är nivå 2 i Växjö och Jönköping. I Växjö är det en chef som be-

skriver en upplevelse av att behöva försvara sin verksamhet. Denne beskriver dock att den använder sig 

av samma strategi som övriga för att skapa legitimitet, det vill säga uppföljning och prognoser. I Jönkö-

ping ger en chef en liknande beskrivning av upplevelsen att behöva försvara. En annan chef på samma 

nivå beskriver att en problematik med ekonomistyrning inom individ- och familjeomsorg är svårigheten 

att göra prognoser. Och att det kan påverka legitimiteten på sikt, då bilden av verksamheten blir att man 

inte tar ekonomistyrning på allvar.  

Enligt Christensen et al. (2005) är det angeläget att ledningen, utifrån ett mytperspektiv, kan ”acceptera 

och förmedla myter och moden som pressar på från omgivningarna. Det är intressant att samtliga kom-

muner beskriver vikten av att göra goda prognoser, visa på resultat och ha underbyggda argument. Detta 

är också något som Bergmark et al. (2008) fokuserar på i sin studie av individ- och familjeomsorg. Han 

menar att den uppmärksamhet som riktas mot evidensbasering inom socialtjänsten är ett sätt att öka legi-

timitet och visa på att de insatser man utför ger resultat och att det annars finns risk för nedskärningar. 

Ledarskap 

När det gäller denna aspekt kan vi se att nästan alla chefer har värdet kombinerat ledarskap. Det gäller 

alla kommuner. Samtliga chefer på alla nivåer har en tydlig beskrivning av sitt ledarskap. De beskriver 

olika egenskaper, organisationsstrukturer för styrning, hur de skapar delaktighet och olika strategier. 

Även vilka värden de baserar sitt ledarskap på. Det skiljer sig åt mellan personer, men de saker som 

framkommer i intervjuer är begrepp och tankar som går att finnas i ledarskapsteorier, om än i lite olika 

teoretiska inriktningar. De uppger att ledarskapet påverkas av att organisationen är multifunktionell med 

en mängd hänsyn att ta tillvara. Vi har bland annat fått beskrivningar av politiska hänsyn, samverkan och 

medbestämmande, kvalitet, kontroll, lagens intentioner, professionalitet och kostnadseffektivitet. Vilket 

speglar den multifunktionalitet som råder. På nivå 1 beskrivs tydligast vikten av att förstå sina roller. Be-

grepp som nämns är respekt för varandra, inte lägga sig i verksamheten, att förstå och stötta politikerna, 

samt att förankra politiska beslut och verkställa. 

På nivå 1 beskriver de ledarskapet utifrån ett instrumentellt perspektiv och nämner vikten av de ramar 

som finns, uppföljning och kontroll. De utgår även utifrån ett institutionellt perspektiv och betonar beho-

vet av att lyssna in, att översätta och främja delaktighet inte enbart i syfte att påverka kulturen. Fokus är 

också på att anpassa sig till ändrade förutsättningar i omgivningen.  

Även på nivå 2 och 3 i Växjö och Örebro, samt nivå 3 i Jönköping har vi satt värdet kombinerat. Vi har 

tidigare nämnt att några chefer beskriver att den kultur som råder, det vill säga att värderingar hos pro-

fessionen kan påverka ekonomistyrningen. Några nämner också det när det beskriver sitt ledarskap och 

pratar om vikten av att öka den ekonomiska medvetenheten och att det handlar om värderingar.  Man 

blandar också in instrumentella perspektiv på ledning och styrning såsom kontroll, planer, uppföljning, 

men också ökad normativ styrning med mer institutionella förtecken utifrån ett kulturperspektiv såsom 

vikten av att vara kommunikativ och stödjande. Även betydelsen av information för att skapa en gemen-

sam förståelse. Några betonar också betydelsen av att vara mottaglig för förändringar och omvärldsbe-
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vaka, vilket talar för att man även tar in myter och moden från omgivningen i enlighet med mytperspekti-

vet. 

På nivå 2 i Jönköping har vi angett värdet institutionellt ledarskap. De betonar här ett coachande ledar-

skap, att lyssna in och ha dialog. De betonar att det är viktigt att vänta in och få med sig gruppen.  

Således ser vi små skillnader i intervjupersonernas beskrivning av sitt ledarskap. 

 

6.3 Sammanfattning av våra resultat och slutsatser 

Vi tänker här sammanfatta och redogöra för vad vår studie kommit fram till och med utgångspunkt från 

vårt syfte försöka ge svar på våra frågeställningar.  

Syftet med vår studie var att beskriva hur ekonomistyrning fungerar inom individ- och familjeomsorg i tre 

mellanstora kommuner. Utifrån den beskrivning om resursbrist inom socialtjänsten och uttalanden om att 

ekonomin går före klienternas behov, som ges i bland annat artiklar i olika tidningar, så var vi nyfikna på 

vilka eventuella dilemman man ställs inför inom individ- och familjeomsorgen med hänsyn till ekonomin. 

Våra frågeställningar var: 

Hur fungerar ekonomistyrning inom individ- och familjeomsorg i tre mellanstora kommuner? 

Skiljer det sig åt mellan kommuner och mellan olika nivåer?  

Vilka likheter och skillnader finns? 

Vilka särskilda dilemman kan urskiljas? 

Hur fungerar ekonomistyrning inom individ- och familjeomsorg i tre mellanstora kommuner? 

De kommuner vi valt att titta på har samtliga en egen kommunvision och styrsystem/modeller för kom-

munen med målstyrning i fokus och politiskt fastställda målområden, vilka innefattar ekonomiska mått 

och krav på verksamheterna. Det finns också system för uppföljning, där man beskriver att resultatet följs 

upp med hjälp av indikatorer och/eller mätbara mål. Kommunerna har också någon form av ledarutveckl-

ing. De dokument vi tagit del av beskriver, enligt vår mening, på ett konkret och tydligt sätt hur man öns-

kar att styrningen ska se ut och bedrivas inom kommunen och nämnderna. Vi uppfattar dem också som 

relativt lika i sin beskrivning av styrmodeller och dess innehåll och vår tolkning är att det kan vara ett 

uttryck för en institutionell isomorfism som får till följd att det blir en likriktning åtminstone i språkbruk 

för att skapa legitimitet. Vi har sett ett antal likheter och skillnader som redovisas nedanstående.  

Skiljer det sig åt mellan kommuner och mellan olika nivåer? Vilka likheter och skillnader finns? 

Vi ser i synnerhet likheter i de dokument vi tagit del av. I Örebro har de dock något bredare ansats i sin 

årsredovisning.  De skillnader vi noterat framkommer framförallt i våra intervjuer.  

Alla beskriver i dokument och intervjuer att de har en form av rambudgetering och att budgetprocessen på 

övergripande nivå och dess tidsförlopp ser likartad ut i kommunerna. De har samtliga överskott på kom-

munnivå och beskriver jämförelsestörande poster. På förvaltningsnivå ser vi skillnader då Växjö och Jön-

köping har ett underskott, men Örebro har en budget i balans. När det gäller regler för att över- och un-

derskott förs över till nästa år skiljer det sig åt mellan kommunerna. Örebro beskriver regler kring detta 

som framkommer i intervjuer på olika nivåer. Övriga kommuner beskriver att de för det mesta får under-
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skott avskrivna. Tanken med rambudgetering är rullande anslag. Vi kan här se att Växjö och Jönköping, 

utifrån vad som framkommit i intervjuer, frångår denna princip utifrån att de för det mesta får sina under-

skott avskrivna. Alla kommuner har dock någon skrivning kring balanskrav och lagstadgad verksamhet, 

samt att viss hänsyn behöver tas till den typen av svårbudgeterade poster.  

I samtliga kommuner beskrivs att man utgår från den ram man hade förra året. Och att det är framförallt 

är satsningar och besparingar som diskuteras. Några sätter ord på att det är små förändringar som sker 

från år till år. Vår slutsats är att Wildawskys (1975) beskrivning av att, den starkaste prediktorn för näst-

kommande års budget är föregående års budget, är giltig även i de kommuner vi studerat.  

Andra tydliga likheter vi kan se är att flera beskriver att de har höga kostnader för externa placeringar och 

att de är svåra att styra. Här kan man anta att det blir extra bekymmersamt, utifrån den beskrivning Laura 

Hartman (2011) ger, då det inte finns några systematiska jämförelser mellan utförare på detta område vare 

sig avseende kostnader eller kvalité. Detta är intressant utifrån att flertalet beskriver just vikten av att 

beskriva sin verksamhet och visa på resultat som ett sätt att uppnå legitimitet. Och att inte kunna göra det 

med en insats som är så kostnadsdrivande bör vara ett bekymmer.  

En skillnad vi kan se är att kunskap och/eller beskrivningar av ekonomistyrning och budgetprocess är 

något tydligare på samtliga nivåer, dvs. även enhetschefsnivå, i Örebro gentemot övriga kommuner. 

Komplexiteten i styrningen gör att det är svårt att dra generella slutsatser om vad det beror på. Vi ser dock 

några skillnader som är värda att notera: Förvaltningsekonomens roll skiljer sig något åt mellan kommu-

nerna, där man beskriver en mer regelbunden uppföljning i Örebro även på enhetschefsnivå. I Växjö har 

enhetscheferna också mindre budgetansvar än i övriga kommuner, vilket naturligtvis kan påverka hur 

insatt man är.  

När det gäller ekonomisk medvetenhet och acceptans så har vi sett några skillnader. Ekonomistyrning 

beskrivs som accepterat av samtliga i Örebro och Växjö. I dessa kommuner reflekterar också de politiker 

vi intervjuat och några chefer över att kulturen kan påverka externa placeringar och att det är viktigt att 

arbeta med värderingar för att få en ekonomisk medvetenhet. I Jönköping uttrycker några att det inte är 

accepterat och de menar att förvaltningen inte prövats i att hålla sin budgetram, samt att man inte tar det 

på allvar då man från början vet att det inte kommer att gå. 

Vi har enbart tittat på tre kommuner, men den skillnad vi kan se i förankring av ekonomistyrning tror vi, 

med respekt för de fåtal kommuner vi tittat på, kan ha sin bakgrund i att man genomfört ett besparingsar-

bete som påverkat de institutioner som växt fram. Men det kan säkert också ha andra förklaringar. 

Vilka särskilda dilemman kan urskiljas? 

Om vi betraktar dilemma som ett svårt val mellan olika alternativ som var för sig ger olika konsekvenser, 

så ger cheferna i Örebro kommun tydligast uttryck för dilemman kopplat till ekonomi kontra lagstiftning. 

Detta för att klientens behov av bistånd kan innebära underskott. De beskriver att om de inte gör tillräck-

ligt bra prognoser kan de som konsekvens av en överskriden budget vara tvungen att dra ner på något 

annat viktigt i verksamheten. Det innebär konkret att beviljar de insatser till klienterna utifrån deras behov 

som de inte kunnat förutse i prognoser kan de behöva dra ner på andra delar i sin verksamhet som kan få 

oönskat resultat. I övriga kommuner beskrivs att om budgeten överskrids så lyfts delegation och det är 

politikerna som fattar besluten. Här säger man också att underskott går att förklara. De dilemman som då 

eventuellt uppstår är det politikerna som ställs inför. De nämndordförande vi har träffat har beskrivit höga 

kostnader för myndighetsutövning, institutionskostnader etc. och att det påverkar ekonomin, samt är svår-

styrt. Men de menar att prioriteringen är självklar. Vi har inte fått några uttalanden i någon kommun om 
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att ekonomin går före klienternas behov eller att man ruckar på rättssäkerheten för den enskilde till för-

mån för ekonomin.  

De dilemman som vi kunnat urskilja inom individ- och familjeomsorg handlar om valet mellan klientens 

behov av insatser och en ekonomi i balans. Vi tolkar det som nära sammankopplat med vad Strand (2001) 

benämner som ett dilemma inom offentlig styrning, nämligen prioritera goda värderingar kontra sparsamt 

användande av offentliga medel.  

Så sammanfattningsvis: Hur fungerar ekonomistyrning inom individ och familjeomsorg i mellanstora 

kommuner? 

Vi uppfattar det som att det finns en önskan och strävan om att realisera centrala ekonomiska mål i alla tre 

kommuner. De har alla ambitionen och viljan att leda verksamheten med ekonomiska mått och krav. De 

beskriver hur de använder sitt ledarskap till att förankra, följa upp och skapa delaktighet kring ekono-

miska mål och resultat. Vi har också sett att man vill utveckla och anpassa ekonomistyrningen efter verk-

samhetens egenart och det ges beskrivningar av att det inte alltid är så eller att man får gehör för de förut-

sättningar som råder. Samtliga kommuner beskriver vikten av att göra goda prognoser för att få ekonomi-

styrningen att fungera och skapa legitimitet, men de ser också svårigheterna med att kunna förutse de 

behov som uppstår framförallt kopplat till försörjningsstöd och externa placeringar. Ingen av kommuner-

na har någon specifik resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorgen. Till sist ser vi också 

beskrivningar av att det sker relativt små förändringar i budgeten från år till år, vilket vi anser är ytterli-

gare en faktor, förutom svårigheter att förutse behov, som påverkar handlingsutrymmet. 
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7 Diskussion 

Vårt syfte med vår studie var att undersöka hur ekonomistyrning fungerar inom individ- och familje-

omsorgen i tre mellanstora kommuner med fokus på likheter och skillnader. Vi anser att vi fått en fördju-

pad förståelse för det svårstyrda område vi verkar inom, men också en insikt i den komplexitet som råder 

både för de verksamma inom fältet och för våra politiker. 

Vi har under processen blivit alltmer nyfikna på orsaksförklaringar till de skillnader och likheter vi sett. 

Vi har i viss mån analyserat och diskuterat orsaksförklaringar och dragit vissa slutsatser utifrån den teore-

tiska referensram vi valt, men anser att det är ett område att titta närmare på. 

De val vi gjort i genomförandet av denna studie kan givetvis diskuteras. Vi kunde ha till exempel ha gjort 

en kvantitativ innehållsanalys istället. Esaiasson et al. (2012) skriver att kvantitativ innehållsanalys ”är ett 

mycket användbart verktyg när man vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga 

kategorier i ett material. Det kan handla dels om hur ofta eller hur frekvent olika kategorier förekommer, 

dels om hur stort utrymme i tid eller rum som olika kategorier får”. Hade vi valt denna metod hade vi 

kunnat behandla ett större material och på det sättet öka våra möjligheter till generalisering. Vi har istället 

valt den kvalitativa metoden utifrån vår uttalade önskan att genom samtal med intervjupersonerna istället 

kunna fördjupa frågor och få en större helhet – som Esaiasson et al. (2012) skriver angående fördelen med 

kvalitativ textanalys ”Ett viktigt skäl är helheten i texten, det centrala som forskaren är ute efter att fånga 

in, antas vara något annat än summan av delarna (de detaljerade analysenheterna.)”. En följd av detta 

val är att vi betraktar vår studie som deskriptiv istället för förklarande, även om vi väljer att resonera runt 

tänkbara förklaringsfaktorer som är av betydelse i relation till frågeställningen. Ett annat övervägande vi 

gjort i studien är att bedöma hur vi skulle förhålla oss till alternativen runt konfidentialitet, skulle vi för-

söka avidentifiera kommunerna för att ytterligare stärka skyddet för våra intervjupersoner? Vår bedöm-

ning var att det skulle vara svårt att redogöra för vad vi ansåg vara högst relevanta fakta om kommunerna 

och deras organisering utan att personer inom samma bransch skulle känna igen kommunen i fråga. Här 

blev vårt val att tydligt informera våra intervjupersoner runt förutsättningarna istället, och låta dem göra 

ett tydligt val både avseende deltagande och avseende hur mycket de ville dela med sig av erfarenheter 

och uppfattningar. Kan man då istället ifrågasätta tillförlitligheten i resultatdelen? Vår uppfattning är att 

våra intervjupersoner delade med sig generöst av både erfarenheter och uppfattningar och vi har snarare 

själva begränsat information i resultatredovisningen, dock med en uppfattning av att inte ha tappat essen-

sen i informationen.  

Avseende värdet hög/låg och litet/stort vill vi tydliggöra att det inte finns någon absolut gräns, vilket kan 

betraktas som en svaghet i modellen. Vi övervägde att använda värdet högre/lägre, men menar att det ej 

ger en tydligare bild av brytpunkten. Vi tycker att värdet splittrad ger en bättre beskrivning av hur det ser 

ut, då det finns både hög och låg kunskap på den nivån. För att skapa en ökad tydlighet i modellen har vi 

valt att specificera vilka kriterier som använts för respektive aspekt och dess värde. 

Frågor som vi ställts inför under resans gång är bland annat hur socialtjänstens legitimitet påverkas av det 

fokus som är på resultat/uppföljning/effektivitet med tanke på att det är ett område som är eftersatt i 

forskning. Får det konsekvenser för resurstilldelning att inte kunna visa på resultat? Vilka hänsyn tas till 

den demografiska utvecklingen och det tuffare samhällsklimat som råder vid tilldelning av resurser när 

försörjningsstödet och placeringskostnader ökar? Hur påverkar den inkrementalism som råder trycket på 

socialtjänsten med hänsyn till ökade kostnader?  

Vi har också ställts inför funderingar på vilken ekonomistyrningsmodell som passar individ och familje-

omsorgen? Här finns utmaningar att kombinera rättsäkerhet och skydd för de mest utsatta i vårt samhälle 
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och samtidigt använda våra gemensamma resurser i samhället på ett ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt. 

De senaste dagarna (140501) har vi återigen tagit del av ett tragiskt fall där samhället inte lyckats skydda 

ett litet barn från att misshandlas till döds. Och debatten om socialtjänsten är ånyo aktuell med fokus på 

bland annat ansvarsfrågor, arbetsbelastning och resursbrist.  Vi helt övertygade om att vi alla är överens 

om att resursbrist inte får vara skälet till att man agerar eller ej. Här är också en central fråga, vad en real-

istisk budget inom individ- och familjeomsorgen? Vilka parametrar ska vara avgörande i fastställande av 

en rimlig och väl avvägd budget? Hur ska man å ena sidan hantera behovet av stöd i kombination med 

dagens svenska välfärdsmodell kontra risken för att låta kostnader dra iväg.  Vi vet att stort beslutsmandat 

ligger hos enskilda handläggare som arbetar under hård press, både vad gäller ärendemängd och komplex 

problematik hos målgruppen. Vi är medvetna om att ett sätt att hantera dessa dilemman är just att ge en 

begränsad ram, för exempelvis försörjningsstödet, och sedan hellre i efterhand efterskänka underskott – 

för att förvissa sig om att alla gjort allt vad som kan göras för att använda resurserna på bästa sätt. För 

visst är hotet om neddragningar i verksamheten verksamt? Här gör sig principalagentteorin gällande i 

allra högst grad. Eller? Är det så att med en budget som känns orimlig redan i förväg – så minskar driv-

kraften att hålla nere kostnader eftersom det inte är realistiskt att få en budget i balans. Särskilt om det 

finns en tradition av att underskotten blir avskrivna. Detta är ett område som vore intressant att fördjupa 

sig i och undersöka närmare. 

För att avsluta ovanstående något pessimistiska hållning vill vi ändå återknyta till de strategier för ökad 

legitimitet inom socialtjänsten som vi tycker att flera av de chefer vi mött beskrivit. De beskriver att vi 

behöver bli än bättre på att redovisa vad de resurser som används ger för resultat. Vi vill ansluta oss till 

denna grupp då vi tror att det på sikt kan bidra till ökade legitimitet och även till utveckling av arbetet 

inom individ- och familjeomsorgen. 
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Bilaga 1. Aktuella lagar 

I både kommunsammanställning och i våra intervjuer återkommer hänvisningar till lagstyrd verksamhet och att 

det kan ha en direkt påverkan på huruvida nämnden klarar av sitt uppdrag, samt att hålla utgifterna inom given 

ram. Lagstiftning och behov kontra budget beskrivs av några som dilemman i ekonomistyrning. Det känns därför 

angeläget att översiktligt beskriva den lagstiftning som primärt styr socialtjänstens arbete och eventuellt gör den 

svårstyrd ur ett ekonomistyrningsperspektiv. 

För att förtydliga vilken lagstiftning det handlar om kommer här en sammanställning av den lagstiftning som 

främst har påverkan på det ekonomiska utfallet och även kopplingen till delegeringsordningen som är nämndens 

primära verktyg för at styra vem som får fatta delegationsbeslut som ligger inom nämndens ansvarsområde, 

men även upp till vilken summa utpekade befattningar har rätt att besluta. 

Socialtjänstlagen, (SFS 2001:453) 

Lagen är till största delen en ramlag som ger möjligheter till tolkningar men bitvis anger den också detaljerade 

anvisningar exempelvis om hur lång tid en utredning maximalt får ta. Lagen anger också beslut som inte kan 

delegeras enligt lag utan som vid varje tillfälle måste lyftas på ett nämndsammanträde för beslut. Tolkningsmöj-

ligheten innebär att alla kommuner måste ha riktlinjer beslutade av nämnden för hur man exempelvis skall tolka 

rätten till bistånd när det gäller ansökningar om försörjningsstöd. Dessa riktlinjer lutar sig mot domstolarnas 

praxis i just den förekommande frågan och ändras praxis behöver riktlinjen revideras av nämnden om nämnden 

skall slippa kritik vid eventuellt överklagan av nämndens beslut. Lagen ger utrymme för nämnden att fatta beslut 

utöver det som definierats som skälig levnadsnivå om nämnden så väljer. Lagen anger att nämnden har ett stort 

ansvar även för förebyggande insatser och att nämnden aktivt skall delta i frågor kring samhällsplanering. 

”Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det 

stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvud-

män.(SoL Kap2 § 1)” 

Lagen säger att det insatser skall utformas och beslutas med stort inflytande från den enskilde och främja ett 

självständigt liv. Lagen anger att utredning skall inledas antigen utifrån en anmälan eller en ansökan eller utifrån 

uppgifter som nämnden fått på annat sätt. Alla som vistas i kommunen kan ansöka om hjälp, vissa inskränkning-

ar finns men i huvudsak så behöver vistelsekommunen minst göra en bedömning av situationen och eventuellt 

ge akuta insatser. (SFS 2001:453)  

Lagen lyfter fram vikten av samverkan med andra till förmån för individen. (SFS 2012:776) 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.(SFS 2009:596) 

Sammantagen tar lagen stor hänsyn till den enskildes vilja när beslut om insatser skall fattas inom socialtjänsten. 

Inflödet av ansökningar och anmälningar står utanför nämndens kontroll då det är en lagstadgad rätt att få sin 

ansökan prövad. Om andra huvudmän ändrar sina beteenden, exempel skulle kunna vara att Landstinget lägger 

ner all sin slutenvård eller att polisen intensifierar sitt drogförebyggande arbete bland unga, så blir oftast effek-

ten ett ökat tryck på socialtjänstens insatser även om de inte varit inblandande i de andra huvudmännens beslut 

om förändringar. 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, (SFS 1990:52) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, 

(SFS 1988:870).  

Dessa två lagar är till för att skydda människors liv och förhindra en fortsatt allvarlig negativ utveckling för den 

enskilde. Vården bedrivs vid LVM vård inledningsvis på statliga institutioner som har rätt att låsa in enskilda un-

der en begränsad tid för att förhindra en fortsatt negativ utveckling. Socialtjänsten är ofta den som uppmärk-
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sammar behovet och är alltid den som gör utredningen kring vårdbehovet. Socialnämnden fattar sedan beslut 

om att ansöka om vård enligt dessa lagrum hos förvaltningsrätten. Det är förvaltningsrätten som är den instans 

som fattas beslut om vården men det är socialtjänsten som har betalningsansvaret. Dygnspriset för vården är 

inte förhandlingsbart och är inte föremål för upphandling utan fastställs årligen av statens institutionsstyrelse, 

SiS. Vårdtiden är begränsad men en sådan dom kan mycket väl innebära en miljon kronor per person och år i 

kostnad för kommunen. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387).  

Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne 

och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. (SFS 

2012:776) 

Lagen utgår från tre olika personkretsar med olika funktionsnedsättningar som autism, utvecklingsstörning och 

hjärnskador, funktionsnedsättningar som personen kommer att ha kvar hela sitt liv. Lagen är en rättighetslag 

vilket innebär att en individ bedömts höra till någon av lagens målgrupper så har personen en lagstadgad rätt att 

erhålla vissa typer av bistånd. Exempel på bistånd kan vara en särskild bostad, assistans och daglig verksamhet. 

Skulle kommunen ge en enskild ett gynnande beslut som sedan inte verkställs så kan kommunen dömas till vite. 

Det som framkommer vid intervjuerna i en av kommunerna är att man, som flera andra kommuner, börjat fatta 

fler beslut enligt LSS istället för att bevilja bistånd enligt SoL. Skälet är att ett sådant förfarande gynnar kommu-

ner som betalar till skatteutjämningssystemet där kostnader för LSS löper i ett eget spår som innebär att kom-

munen inom några år kommer att betala betydligt mindre till skatteutjämningssystemet än de tidigare gjort. För 

en mellanstor kommun kan det röra sig om summor på 30-40 miljoner kronor i utebliven utgift per år. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide     131030 

Inledning – vi är intresserade av att jämföra ledarskapets förutsättningar på tre olika nivåer inom socialförvalt-

ningens individ- och familjeomsorg med fokus på ekonomistyrning.  

A) Presentation av varandra (kön, ålder, utbildningsbakgrund, andra livserfarenheter som är till nytta i 

tjänsten/rollen som chef). 

B) Tidsåtgång 

C) Du kan inte vara anonym – vi behöver inte sätta ut namn men kommunen och din befattning kommer 

att benämnas (socialchef/avdelningschef/enhetschef).  

 Vad är viktigast i Ditt jobb? 

 Vad skiljer Din position från de andra chefsnivåerna? 

Aspekter  Frågor 

Ledarstil 

 

(Strategi o Ledar-
skap) 

 Hur skulle Du beskriva Ditt ledarskap? (Nära ledarskap, situationsanpassat le-
darskap etc) 

 Säg tre viktiga egenskaper/förmågor som Du är stolt över som chef?  

 I en fullspäckad kalender – vilka bokningar är viktigast? 

 I en fullspäckad kalender – vad prioriterar Du bort i första hand? 

 Har Din kommun någon ledarskapspolicy? Erbjuder kommunen ledarskapsut-
bildning. 

 Hur går Du tillväga när du behöver förankra ett beslut 

A. Hos ledningen? 

B. Hos medarbetarna? 

 Hur gör Du när Du ska driva igenom en förändring? (På förväg planlagt kontra 
anpassa strategin/besluten efter hand.) 

 Upplever Du att Du har mandat att driva verksamhetens alla frågor? 

A. Ledningens 

B. Arbetsgruppernas 

Isomorfism 

 

(org teori)  

 Har det genomförts stora organisationsförändringar de senaste åren? Kan Du 
beskriva dem? 

 När Ni har genomfört idéer och reformer – var har de kommit ifrån? 

 Har Ni någon förebild vad gäller olika kommuner och organisationer?  

 Fördelar och nackdelar med omvärldsbevakning? 

 Vad får omvärldsbevakning för påverkan i den direkta verksamheten? 
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Aspekter  Frågor 

Ekonomisystem 

 

(förvaltn ek)  

 Kan Du beskriva hur budgetprocessen går till i Din kommun? 

 Finns det delar i budgetprocessen som Du undrar över eller inte förstår? 

 Hur länge har Ni haft nuvarande ekonomistyrningsmodell? 

 Hur informerar Du om ekonomistyrningsmodellen för Dina medarbetare? 

 Är ekonomistyrning accepterat i organisationen? Hur märker man det? På förvalt-
ningsnivå? På avdelningsnivå? På enhetsnivå? 

 Hur genomför Du de ekonomiska åtgärderna bland Dina medarbetare? 

 Har synen på ekonomi/styrning förändrat sig under de år Du arbetat i organisat-
ionen? På vilket sätt? 

Principal – agent 

 

(org teori / 

förvaltnings ek) 

 

 

 

 

 

 

 

 Hur ser Du på ekonomistyrning i förhållande till lagstiftning och upplevda behov? 
Vilka dilemman kan Du se och vilka avgöranden måste Du göra? 

 Vilket är Ditt känsligaste konto? 

 Vad tror Du påverkar utfallet på det kontot? (Direktiv kontra värderingar) 

 Hur ser delegationsordningen ut avseende känsliga konton?  

 Vilket inflytande har du över hur resurserna fördelas?  

Hur ser diskussionen ut i Din överordnade/ledningsgrupp om hur resurserna ska 
fördelas? Hur ser dialogen ut med Dina medarbetare om hur resurser ska fördelas? 
(Top-down /Bottom up) 

 Hur ser uppföljningssystemet ut avseende budget? 

 Hur tar Du ansvar för ekonomi och budget på Din nivå? 

 I vilken mån tycker Du att Du behöver försvara Din verksamhet i förhållande till 
andra?  

Besparingsteori 

 

(förvaltn ek) 

 Hur fattas beslut om nedskärningar (svåra beslut)? Av vem? 

 Hur hanteras beslut om nedskärningar? Vem gör vad? 

 Skulle Du vilja ändra på graden av delaktighet, och i så fall hur? 

Maktdimension 

 

(org teori) 

 På vilka möten diskuterar Ni ekonomi/budgetprocess? 

 Hur ofta träffar Du Din chef? (och varför?) 

 Hur ofta träffar Du socialchefen? 

 Hur ofta träffar Du politiker? 

 Hur ofta träffar Du medarbetare? 

Stigberoende 

(org teori) 

 På en skala 1-10 hur ofta tycker Du att Ni tänker nytt, kontra hur ofta gör Ni som Ni 
alltid har gjort? Vad tror Du gör att det ser ut så? 

 


