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FÖRORD
Under flera års tid har vi på Prioriteringscentrum diskuterat värdet av att bidra
till genomförandet av ett prioriteringsprojekt inom den kommunala världen.
Fokus för dessa diskussioner har framförallt varit kommunens hälso- och
sjukvård och delvis socialtjänsten. Nu är vi i läget där vi kan presentera en
rapport som beskriver ett sådant prioriteringsprojekt genomfört i Motala
kommun, där Prioriteringscentrum haft förmånen att delta med stöd och
utvärdering. Man kanske till och med kan säga att det projekt som beskrivs i
denna rapport överträffar våra förväntningar eftersom det inte ”bara” är
begränsat till kommunens hälso- och sjukvård eller socialtjänst utan omfattar en
hel kommuns verksamhet. Det innebär att rapporten även pekar på möjligheten
att utveckla, anpassa och använda nationell modell för öppna prioriteringar inom
helt andra områden än den ursprungligen utvecklades för.
Rapporten ger en god bild av hur processen från ax till limpa av att utveckla och
anpassa prioriteringsmodellen för Motala kommun genomfördes, som
inspiration och vägledning även för andra kommunala verksamheter, och
analyserar processen ur ett implementeringsperspektiv.
Prioriteringscentrum kommer att fortsätta att ge stöd till processen i Motala
kommun och följa utvecklingen med stort intresse med ambitionen att kunna
rapportera om ytterligare aspekter. En förhoppning är att denna och kommande
rapporteringar kan fungera som ett viktigt inspel i utvecklingen av prioriteringar
även inom andra kommuner.
Linköping juni 2017
Lars Sandman
Professor, föreståndare för Prioriteringscentrum

FÖRFATTARNAS FÖRORD
Tidigare studier har antytt att kommunerna i mindre utsträckning än
landsting/regioner har känt sig berörda av regeringens antagna proposition
avseende etiska principer och riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och
sjukvård. Detta trots att även kommunerna har ett hälso- och sjukvårdsansvar.
Prioriteringsutredningen lyfter i sitt slutbetänkande möjligheten att samma
principer som ska vara styrande vid prioriteringar inom hälso- och sjukvården
ska kunna tillämpas vid prioritering inom vissa andra välfärdssektorer
(Socialdepartementet 1995).
I Motala kommun har man gått i den riktningen och tagit sig an prioritering och
resursfördelning inom alla sina verksamhetsområden med inspiration av de
etiska principer och riktlinjer för prioriteringar som gäller för hälso- och
sjukvård. Enligt vår kännedom är Motala kommun den första kommunen som
arbetat med systematiska prioriteringar på detta sätt.
Vårt engagemang i Motala kommun har inneburit att vi både har deltagit i
utvecklingen av prioriteringsverktyg och prioriteringsprocess, gett återkoppling
och på olika sätt studerat denna utveckling i vårt forskningsarbete. Vi vill tacka
Motala kommuns politiska ledning och tjänstemannaledning för att vi under en
lång tid har beretts möjlighet att bedriva ett forskningsarbete genom att få följa
utvecklingen av deras prioriteringsarbete på nära håll. Ett tack också till
projektgruppen som vi har nära samverkan med.
Resultaten från vår forskning har återrapporterats löpande på olika sätt till
Motala kommun och diskuterats vid olika möten. Med denna rapport vill vi även
sprida dessa resultat till andra intresserade i landet. Motalas utvecklingsarbete
och resultaten av våra uppföljningar har presenterats internationellt på en
vetenskaplig prioriteringskonferens hösten 2016, vilket väckte intresse bland
forskare även från andra länder.
Prioriteringscentrum har fortsatt sitt engagemang i Motala kommun även efter
den tidsperiod som redovisas i denna rapport och vi hoppas få anledning att
återkomma med någon form av rapportering om det.
Linköping juni 2017
Karin Bäckman & Barbro Krevers
Projektledare vid Prioriteringscentrum
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SAMMANFATTNING
Prioriteringar över kommunala förvaltningsområden
– ett utvecklingsarbete i Motala kommun
Karin Bäckman och Barbro Krevers, Prioriteringscentrum

Motala kommun är den första kommunen som på ett systematiskt sätt tagit sig
an prioritering och resursfördelning inom alla sina förvaltningsområden med
utgångspunkt i de etiska principer och riktlinjer för prioriteringar som gäller för
hälso- och sjukvård. Arbetet omfattar utveckling av ett verktyg för prioritering,
anpassat till ett kommunalt sammanhang och att använda det i ett systematiskt
prioriteringsarbete kombinerat med politiska mål och visioner. Avsikten är att
prioriteringsarbetet ska utvecklas till en hållbar rutin, integrerad i befintlig
budgetprocess.
Syftet med denna rapport är att beskriva det första skedet i utvecklingsarbetet,
med tillhörande arbetsprocesser samt att analysera det utifrån ett förbättringsoch implementeringsperspektiv. Rapporten omfattar åren 2013-2015.
Prioriteringscentrums engagemang i Motala kommun har inneburit att vi genom
s k aktionsforskning har studerat utvecklingen av prioriteringsarbetet samtidigt
som vi gett stöd till kommunen och deltagit i utvecklingsarbetet av verktyg och
processer. Datainsamling har skett genom observationer, dokument, enkäter och
olika typer av kontakter.
I Motala kommun har prioriteringsprocessen och dess verktyg utvecklats i nära
samarbete med involverade aktörer, de som skulle bli användarna.
Prioriteringsarbetet har integrerats i kommunens befintliga ledningssystem och
rutiner. Utvecklingen har skett stegvis i små förbättringscykler. På detta sätt har
kunskap och lärande byggts upp inom organisationen och arbetet har präglats av
långsiktighet.
Motala kommuns utveckling av verktyg och processer för prioritering visar att
det är möjligt att vägledas av nationella etiska principer för prioritering inom
hälso- och sjukvård och att det går att kombinera dessa med politiska mål och
visioner. Det har också varit möjligt att inkludera kommunens alla förvaltningar
i prioriteringsarbetet i en öppen, systematisk process som kopplats till ordinarie
budgetarbete.
Kontaktperson: karin.backman@liu.se och barbro.krevers@liu.se
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SUMMARY
Priority settings in municipal administrative areas
– A development project in the municipality of Motala
Karin Bäckman and Barbro Krevers, National Centre for Priority Setting in Health
Care

Motala municipality is the first municipality which has, systematically, taken on
priority setting and resource allocation within all its administrative areas, based
on the ethical principles and guidelines for priority settings applicable to health
care. The work comprises development of a tool for priority setting, adapted to a
municipal context, and using it in systematic setting of priorities combined with
political goals and visions. The intention is that the setting of priorities will be
developed into a sustainable routine, integrated into the existing budget process.
The purpose of this report is to describe the first stage of the development work
with the associated work processes, and to analyse it from an improvement and
implementation perspective. The report spans the years 2013-2015.
The involvement of the National Centre for Priority Setting in Health Care in
Motala municipality has meant that we, by so called action research, have
studied the development of the priority-setting work, while giving support to the
municipality and participating in the development of tools and processes. Data
collection was undertaken through observations, documents, surveys and
contacts of varying kinds.
In Motala municipality the priority setting process and its tools were developed
in close collaboration with the actors involved, those who would become the
users. Priority setting has been integrated into the municipality’s existing
management system and routines. The development has taken place gradually in
small improvement cycles. In this way, knowledge and learning was built up
within the organisation and the work has been characterised by long-term
sustainability.
Motala municipality’s development of tools and processes for priority setting
shows that it is possible to be guided by national ethical principles for priority
setting within health care, and it is feasible to combine this with political goals
and visions. It has also been possible to include all the administrations of the
municipality in the setting of priorities, in an open, systematic process linked to
regular budgeting.
Contact person: karin.backman@liu.se and barbro.krevers@liu.se
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1. INLEDNING
I Sverige har flera landsting/regioner arbetat med att utveckla
prioriteringsprocesser för resursfördelning i riktning mot större systematik och
öppenhet både på övergripande nivå (t ex mellan olika verksamhetsområden)
och på verksamhetsnivå (Garpenby och Bäckman 2016; Bucht m fl 2013;
Edin m fl 2011). Detta har skett mot bakgrund av att riksdagen 1997 beslutade
om etiska principer och riktlinjer för prioriteringar inom den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården (Socialdepartementet 1996/97). Systematiskt
prioriteringsarbete i landets kommuner har dock länge varit ett outvecklat
kunskapsområde (Lund 2003, Lund 2015). Detta trots att
Prioriteringsutredningen slutbetänkandet framhöll att ”Vid prioritering inom
samhällets välfärd bör samma principer vara styrande som vid prioriteringar
inom hälso- och sjukvården” och avser då att ”välfärden” omfattar social
omsorg och trygghet samt vissa närliggande områden (Socialdepartementet
1995).
Denna rapport handlar om planeringen och starten av ett övergripande
prioriteringsarbete i Motala kommun – det första exemplet på en utveckling och
implementering av en systematisk prioriteringsprocess i en kommun som tar sin
utgångspunkt i ovan nämnda etiska principer. I den processen har kommunen på
ett tydligt sätt kombinerat ett systematiskt prioriteringsarbete med politiska mål
och visioner och inkluderat alla förvaltningar. Detta skiljer Motala kommuns
arbete från tidigare genomförda landstings-/regionövergripande
prioriteringsprocesser.

1.1 Prioriteringscentrums engagemang
En anledning till Prioriteringscentrums engagemang var att ledningen för Motala
kommun önskade få stöd av Prioriteringscentrum i arbetet med process- och
metodutveckling inklusive utveckling av ett prioriteringsverktyg. Att Motala var
den första kommunen i landet med detta anslag och att hela kommunens
verksamhet, d v s alla förvaltningar, skulle delta i arbetet var nytt för oss på
Prioriteringscentrum. Det bidrog till att vi önskade följa och delta i arbetets
framväxt för att sedan kunna sprida kunskap om prioriteringsarbete i en
kommun. Detta ledde till ett samverkansarbete mellan Prioriteringscentrum och
Motala kommun. Prioriteringscentrum fortsätter även att följa och rapportera om
utvecklingsarbetet under 2016-2017.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna rapport är att beskriva det första skedet i utvecklingsarbetet,
med tillhörande arbetsprocesser, i Motala kommuns strävan att skapa öppna
systematiska prioriteringar mellan olika förvaltningar (välfärdssektorer) i
kommunen. Syftet är också att analysera deras utvecklingsarbete utifrån ett
förbättrings- och implementeringsperspektiv.
Exempel på frågeställningar som kommer att belysas i denna rapport är:
x Hur har arbetet förberetts, planerats och genomförts?
x Hur gick utvecklingen till av verktyg och beslutsstöd för prioritering?
x Hur har prioriteringsarbetet kopplats till befintliga lednings- och
budgetsystem?
x Vilka aktörer var involverade i olika delar av arbetet?
x Hur upplevde de som var involverade arbetet?
x Vilka styrkor och svårigheter fanns under arbetet med utveckling och
implementering?
x Vilka slutsatser kan dras av Motalas utvecklingsarbete så här långt?
1.2.1 Om denna rapport
Denna rapport innehåller dels en beskrivning av syfte, metodval och
datainsamling (Kapitel 1), information om Motala kommun och dess
ledningssystem (Kapitel 2), beskrivning av utvecklingen av verktyg och process
för prioritering (Kapitel 3), analys av utvecklingsarbetet ur ett förbättrings- och
implementeringsperspektiv (Kapitel 4) samt författarnas slutsatser (Kapitel 5).
I Kapitel 3 ges en utförlig beskrivning av hur Motala kommuns utveckling av ett
prioriteringsarbete har förberetts, startats och framskridit under åren 2013-2015.
Beskrivningen innefattar olika moment och detaljer i utvecklingsarbetet, både
när det gäller processen och verktyget för prioritering. Den läsare som
huvudsakligen är intresserad av att läsa om utvecklingsarbetet i Motala kommun
på en mer övergripande nivå ur ett förbättrings- och implementeringsperspektiv
kan hoppa över Kapitel 3 och i stället gå vidare till Kapitel 4.
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1.3 Metod och avgränsningar
1.3.1 Aktionsforskning
Studiedesignen är en typ av aktionsforskning d v s vi har studerat utvecklingen
av prioriteringsprocessen samtidigt som vi gett stöd till kommunen för denna
utveckling. Aktionsforskning är lämplig för att kunna justera empiriska
processer och samtidigt kunna skapa både vetenskaplig och gemensam kunskap
mellan forskare, praktiker och beslutsfattare (Martin och Singer 2003, Schein
1995). Utgångspunkterna är aktörerna och deras frågeställningar eller problem
samt att forskare och aktörer samverkar.
Prioriteringscentrums engagemang i Motala kommun har inneburit att vi både
har deltagit i utvecklingen, gett återkoppling och på olika sätt dokumenterat
utvecklingen av prioriteringsverktyg och prioriteringsprocess. Vi har gett
kunskaps- och metodstöd till projektledning, projektgrupp och arbetsgrupper
inför och under arbetsprocessens, vilket har skapat möjlighet till gemensamt
lärande. Vi har även gett kunskapsstöd till politiker vid olika tillfällen.
Det finns vissa svårigheter med aktionsforskning som de involverade behöver
förhålla sig, nämligen att forskarna måste kunna förhålla sig objektiva och
kritiska till den process som de själva är en del i. Vi har hanterat detta genom att
hålla oss till ett tydligt mål för vad det är vi ska studera och rapportera i
publikationer. Vi har även haft en tydlig rollfördelning mellan oss själva och
projektgruppen i kommunen. Vi har haft en konsultativ roll och varit ansvariga
för det som handlar om dokumentation och datainsamling för
forskningsprojektet och de har varit ansvariga för utvecklingsprojektet i
kommunen. För att stärka ett objektivt förhållningssätt och motverka en
omotiverad positiv/negativ tendens i rapportering av händelser och resultat har
vi löpande medvetandegjort oss själva om detta genom att hela tiden koppla våra
resonemang till insamlad fakta och ställa kritiska frågor i analysen av materialet.
Vi har även samtalat om våra iakttagelser och resultat med andra kollegor inom
Prioriteringscentrum.
1.3.2 Datainsamling
Denna rapport bygger på flera olika typer av datakällor. Datainsamling har skett
genom:
x Observationer EnGHSDVVLYD och med aktivt deltagande vid olika
nyckelmöten (dels med projektgruppen och dels med politiker och
tjänstemän i förvaltningar), då observationsanteckningar förts över vad som
skett vid mötet, vilka som deltog, deltagarnas aktivitet och utsagor m m.
Under åren 2013-2015 gjordes observationer vid 14 tillfällen, av en till två
personer vid varje tillfälle.
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x Dokument PDWHULDOSURGXFHUDWDYNRPPXQHQ RIILFLHOOWSXEOLFHUDWHOOHU
internt arbetsmaterial) och som rör prioriteringsarbetet, t ex instruktioner,
blanketter, PM, PowerPoint-presentationer och politiska beslut. Annan typ av
dokument som vi använt som faktainformation är t ex broschyrer,
utvecklingsprogram, planeringsförutsättningar, årsredovisningar och
kommunens hemsida.
x Enkäter O|SDQGHYLGI\UDROLNDWLOOIlOOHQXQGHUSURFHVVHQ år 2014 och 2015,
föremätningar i början av arbetet och mätningar mitt under arbetets gång.
Enkäterna ställdes till olika målgrupper som medverkat eller varit berörda av
prioriteringsarbetet och omfattade frågor som har relevant utifrån
utvärderingskunskap om förbättring och implementering. Frågeområdena
berörde t ex hur man såg på: om arbetet var motiverat, vad som skulle
omfattas av arbetet, hur insatt man var i grunder för prioriteringar, synen på
öppenhet, förväntningar på arbetet, det egna genomförandet, vad man ansåg
skulle underlätta respektive försvåra arbetet, vad som uppfattades vara mest
värdefullt respektive mest negativt med arbetet. I Tabell 1 redovisas när
enkätundersökningarna genomfördes, vilken målgrupp de vände sig till samt
svarsfrekvens. För information om frågeområden och antal frågor i
respektive enkät, se Bilaga II.
x Kontakter Iörutom ovan nämnda har information om hur utvecklings- och
prioriteringsarbetet gått till inhämtats via möten, telefonmöten och e-postkorrespondens med ansvariga tjänstemän och projektgruppen.

5
Tabell 1. Genomförda enkäter, deras målgrupp och svarsfrekvens.
Tidpunkt

Målgrupp

Antal
tillfrågade

Antal svar &
svarsfrekvens (%)

Antal bortfall
& bortfallsfrekvens (%)

Enkät
I

Juni
2014

projektgrupp,
personer vid staber,
verksamhetschefer

13

13 (100)

0 (0)

Enkät
II

Feb.
2015

47

45 (96)

2 (4)

Enkät
III

Mars
2015

31

24 (77)

7 (23)

Enkät
IV

Nov.
2015

projektgrupp,
personer vid staber,
förvaltningschefernas ledningsgrupper,
verksamhetschefer,
ekonomer,
personalkonsulter,
utredare
politiker i
kommunstyrelsen
och i nämndernas
presidier
förvaltningschefer,
nämndordföranden

12

5 (42)

7 (58)

1.3.3 Avgränsning
Motala kommun utvecklar sin prioriteringsprocess stegvis för att genom
erfarenhet dra lärdom av det som gjorts innan nästa steg tas i ett långsiktigt
förändringsarbete. Denna rapport avgränsas till förändringsarbetets initiering,
planering och utveckling av verktyg för prioritering samt genomförande av en
första prioriteringsprocess i samband med verksamhetsanalyser och
tilläggsinvesteringar under åren 2013-2015. Motala har därefter fortsatt att
utveckla sitt arbete med prioriteringar under 2016 och 2017. Detta arbete pågår
och beskrivs inte i denna rapport.
1.3.4 Begrepp
Vi använder olika ord eller uttryck i rapporten som kan behöva förklaras. De kan
t ex referera till fenomen i Motala kommun eller i det studerade
utvecklingsarbetet. När det gäller begrepp som handlar om Motala kommuns
politiska organisation och förvaltningsorganisation eller system för ledning och
styrning, se vidare i Kapitel 2.
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I beskrivningen av kommunens utvecklingsarbete används initialt begreppet
prioriteringsmodell vilket senare kom att ersättas av begreppet
prioriteringsverktyg. Vi har behållit det ursprungliga begreppet ”modell” i
originaltexter, t ex i citat. Begreppet prioriteringsmodell är hämtat från det
verktyg som används för prioritering inom hälso- och sjukvård, Nationell modell
för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård. I rapporten benämns denna
oftast som Nationell modell för prioriteringar eller endast Nationell modell.
Ett begrepp som används är projektgruppen, vilket avser den grupp av personer
som varit primärt engagerade och ansvariga i utvecklingen av hur
prioriteringsarbetet ska gå till, när det t ex gäller procedur, tidplan och hur
verktyg ska vara utformade. Denna grupp består av fem controllers, varav en är
projektledare för prioriteringsarbetet. Till denna grupp knyts vid behov t ex
kommundirektör, utvecklingschef, personalstrateg eller ekonomidirektör, vilka
benämns som tjänstemannaledning i rapporten.
Ett annat begrepp som förekommer är styrgruppen för prioriteringsarbetet, som
består av kommundirektör, ekonomichef, chef för
kommunledningsförvaltningen och personalchef, och som bildades under hösten
2015.
1.3.5 Beskrivande analyser av datamaterial
Analysen i Kapitel 4 utgår från de betydelsebärande händelser och skeenden
som processen innehöll dvs. viktiga händelser i förhållande till rapportens syfte,
under den studerade perioden. Beskrivningen av processen bygger på kvalitativ
innehållsanalys av textmaterial (anteckningar från samtal, mail och
observationer samt övriga dokument) och beskrivande statistik av numerisk data
från enkäter. Analysen av prioriteringsarbetet i Motala baseras på en
sammanvägning av ovanstående datakällor.
1.3.6 Teoretisk ram för analys av utvecklings- och implementeringsarbetet
Teori om förbättringsarbete och implementering har varit utgångspunkter för vår
analys av den utvecklings- och arbetsprocess som finns beskriven i rapporten. Vi
har dels utgått från en välkänd teoretisk beskrivning av en arbetsprocess inom
förbättringsarbete samt från några fenomen som ofta återkommer i olika
ramverk för implementering.
Ett sätt att arbeta med innovations-, förändrings- och förbättringsarbete är att
dela upp arbetsprocessen såsom vid en förbättringscykel, som består av: planeragöra-studera-agera, ursprungligen kallad för en PDSA 1-cykel (plan-do-studyact) (Deming 1986).
1

Svensk översättning: planera-göra-studera-agera-cykel (PGSA-cykel).
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Planeringsfasen är styrande för det fortsatta arbetet. Den fasen handlar om att
bestämma tre aspekter: vad man vill uppnå (mål), hur man ska avgöra om den
nya åtgärden ger förbättring (studera genom att mäta/bedöma) samt vad man kan
förändra (göra)) för att skapa en förbättring (Langley m fl 2009). En viktig
utgångspunkt för att kunna bestämma dessa tre aspekter är att beskriva vad det
egentliga problemet är som man anser ska förbättras. Idén med en
förbättringscykel är att förbättringar är tänkta kunna ske stegvis d v s i cykler
som upprepas efter nödvändiga justeringar. Beroende på vad utvärderingen visar
kan agera-fasen leda till två saker: antingen att det behövs en förändring av
förbättringsåtgärden och då startar en ny cykel eller att förbättringsåtgärden kan
implementeras utan justering om den ha lett till det som avsågs och kan anses
färdigutvecklad. Även en färdigutvecklad åtgärd som ska implementeras kan
dock behöva följas upp för att säkerställa att den upprätthålls och att dess mål
fortfarande uppnås. En förbättring kan handla om förändrade strukturer,
processer eller resultat i en organisation, där tanken är att strukturer (resurser i
form av personal, material och kompetens) och processer (genomförande och
produktion) ska understödja och leda till önskvärda resultat (Donabedian 1988).
Denna rapport omfattar två PDSA-cykler. Vi beskriver planeringen av
förändringen, val av förbättringsåtgärder inklusive procedurer för prioritering
utifrån bästa tillgängliga kunskap samt hur Nationell modell för prioriteringar
adapteras och används, bedöms och justeras inför nästa PDSA-cykel. Fokus
ligger främst på processutveckling men det finns även inslag av
strukturförändring för att understödja förändringsprocessen.
Det finns otaliga ramverk för att studera implementering och det finns några
aspekter som förenar många av dem. Dessa omfattar egenskaper hos:
a) implementeringsobjektet: det nya, förändringen som ska införas;
b) aktörer: personer som är involverade i och eller kan påverka
implementeringsprocessen; en speciell grupp är användare: personer som ska
hantera/ta emot/använda det som ska införas.
c) kontexten/sammanhanget där det ska införas, en inre kontext finns inom
organisationen och en yttre kontext består av förhållanden i samhället;
d) aktiviteter och strategier avsedda att underlätta införandet av den
förändringen (Nielsen m fl 2011).
Det är dessa aspekter som vi utgår från i Kapitel 4 i analysen av Motalas arbete
med att förändra och föra in ett nytt sätt att arbeta med prioritering. Vid
gynnsamma förhållanden bidrar alla ovanstående aspekter till att förändringar
kan genomföras liksom att de kan utgöra hinder för en förändring i en
organisation, om motsatsen råder.

8

2. MOTALA KOMMUN
I detta kapitel ges en kort orientering om Motala kommun, kommunens politiska
organisation och förvaltningsorganisation samt om kommunens system för
ledning och styrning inklusive de huvudsakliga styrdokumenten som kommunen
arbetat fram och använder sig av.

2.1 Om Motala kommun
Motala är Östergötlands tredje största kommun med en befolkning på cirka
43 000 invånare, varav cirka 30 000 bor i Motala tätort. År 2015 var
verksamhetens nettokostnad cirka 2,1 miljarder kronor och årets resultat enligt
balansräkningen +4,6 miljoner kronor. Antalet årsarbetare i Motala kommun var
år 2015 drygt 3 800. (Motala kommun 2016)

Figur 1. Kommuner i Östergötlands län (Wikipedia 2016-11-02).
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2.2 Motalas politiska organisation
Sedan valet 2014 bildar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
majoritet i Motala kommun, vilket var samma som perioden innan (2010-2014),
medan en borgerlig majoritet styrde dessförinnan. Se organisationsbild i Figur 2.
Kommunfullmäktige med 57 ledamöter beslutar om budget, bokslut och andra
stora och strategiska frågor. Fullmäktige har inrättat sex nämnder:
bildningsnämnden, personalnämnden, plan- och miljönämnden, tekniska
nämnden, socialnämnden, vatten- och avfallsnämnden samt
överförmyndarnämnden. Mandatfördelningen i kommunfullmäktige är sedan
valet 2014 följande (antal ledamöter): Socialdemokraterna (23), Vänsterpartiet
(4), Miljöpartiet (3), Nya Moderaterna (12), Sverigedemokraterna (6),
Liberalerna (4), Centerpartiet (3) och Kristdemokraterna (2).
Kommunstyrelsen ansvarar för att lämna förslag till kommunens budget och den
översiktliga planeringen samt bereder eller yttrar sig i ärenden som ska
behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har sedan valet 2014 elva
ledamöter valda av kommunfullmäktige, fördelade enligt följande (antal
ledamöter): Socialdemokraterna (4), Vänsterpartiet (1), Miljöpartiet (1), Nya
moderaterna (2), Sverigedemokraterna (1), Liberalerna (1) och Centerpartiet (1).

2.3 Motalas förvaltningsorganisation
Kommunens tjänstemannaorganisation leds av Kommundirektören, Biträdande
kommundirektör och består av fem förvaltningar:
x Kommunledningsförvaltningen
x Bildningsförvaltningen
x Plan- och miljöförvaltningen
x Socialförvaltningen
x Tekniska förvaltningen.
Förvaltningarna är i sin tur uppdelade i flera olika verksamhetsområden. Se
övergripande organisationsbild i Figur 2.

Figur 2. Organisationskarta över Motala kommun (www.motala.se 2016-11-07).
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2.4 Motalas ledningssystem
Ett nytt system för ledning och styrning, LedMot, antogs av kommunfullmäktige
och infördes år 2010. En översyn gjordes inför den nya mandatperioden 2014,
vilket resulterade i en reviderad version som beslutades av kommunfullmäktige
2014.”Ledningssystemet är ett verktyg för att leda och styra kommunens
verksamhet så att största möjliga nytta skapas för medborgare och kunder.”
(Motala kommun 2014c)
LedMot innehåller kommunens övergripande vision, politiskt prioriterade
områden och kommungemensamma mål för utveckling. I LedMot beskrivs att
kommunen i huvudsak har tre olika roller, som samhällsutvecklare, som
tjänsteleverantör och som myndighetsutövare. Oavsett i vilken roll som
kommunen agerar ska ett antal riktlinjer inom fyra huvudområden gälla för
ledning och styrning av verksamheten: Medborgare och kunder i fokus, Politik
blir verklighet, Effektivt utnyttjande av resurser och Alternativa driftsformer.
.lUQYlUGHQD|SSHQVWROWQ\VNDSDQGHXWJ|UHWWI|UKnOOQLQJVVlWWVRPVND
prägla hela den kommunala organisationens arbete. Arbetet som sker med
vägledning av ledningssystemet beskrivs i en årsagenda bestående av en
planeringsfas och en uppföljningsfas med olika händelser under året. 2
LedMot som helhet har även illustrerats grafiskt, se Figur 3, och den grafiska
symboliken har beskrivits:
”Kärnvärden samt organisation och roller ska utgöra en tydlig och stabil kärna
i systemet. De fyra tårtbitarna kring kärnan är mer föränderliga kopplat till
varje mandatperiods politik. Grafiken har en tydlig anknytning till den
solfjäderformade stadsplanen för Motala och Motala kommuns grafiska profil.”
(Motala kommun 2014c)

2

Ledningssystemet LedMot har sedan införandet studerats i tre delstudier åren 2011-2013 inom ett
forskningsprojekt om kommunala ledningssystem och politik (Jonsson 2011, Jonsson 2012, Jonsson 2013).
Fokus har varit på politisk styrning med hjälp av ett ledningssystem, med frågeställningen: hur kommer politik in
i ett kommunalt ledningssystem och omsätts till handling samt hur handskas politiker med ett ledningssystem.
Studierna tar upp flera olika frågeställningar, vi går dock inte in på några resultat här, utan hänvisar den
intresserade till rapporterna.
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Figur 3. Ledningssystem för Motala kommun (Motala kommun 2014c).
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2.5 Motalas huvudsakliga styrdokument
Med ledningssystemet LedMot som bakgrund har kommunen upprättat ett antal
huvudsakliga styrdokument som är centrala för kommunens arbete (Motala
kommun 2014c):
x 'HWORNDODXWYHFNOLQJVSURJUDPPHW /83 EHVNULYHUGHQSROLWLVND
majoritetens prioriteringar för den kommunala politiken i form av vision,
prioriterade områden och gemensamma resultatmål för den kommande
mandatperioden.
x 0nORFK5HVXUVSODQ 0R5 LQQHKnOOHUHQSODQHULQJI|UNRPPXQHQV
verksamhet och ekonomi och en fördelning av de ekonomiska resurserna till
verksamhet och investeringar för det kommande året med en plan för
ytterligare två år.
x 3ODQHULQJVI|UXWVlWWQLQJDUutgör grunden för nämndernas och styrelsens
arbete med MoR, utgår från förvaltningarnas verksamhetsanalys av behov
och trender och ska ge ett enhetligt underlag för planering av kommunens
verksamhet.
x Verksamhetsplan (VP) lUHQSODQI|UGHWNRPPDQGHnUHWVYHUNVDPKHW
anger hur förvaltningarna ska uppfylla de resultatmål som nämnden/styrelsen
berörs av inklusive kommungemensamma mål och upprättas av
förvaltningscheferna i dialog med nämnden/styrelsen.
x cUVUHGRYLVQLQJär en återrapportering av både verksamhet och ekonomi
samt uppfyllelsen av de politiska målen för det gångna året, samt ger en
framåtblick mot det kommande året.
Utöver dessa huvuddokument finns även ett antal kompletterande styrdokument
för olika områden fastställda.
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3. BESKRIVNING AV UTVECKLINGEN AV VERKTYG OCH
PROCESS FÖR PRIORITERINGAR
I detta kapitel beskrivs hur utvecklingen av prioriteringsarbetet förbereddes,
startade och framskred under åren 2013-2015 samtidigt som det vartefter
implementerades. Beskrivningen följer en kronologisk tidslinje, där en något
djupare beskrivning ges av vissa dagar eller moment av större betydelse i
processen.
3.1 Förberedelser och kunskapsuppbyggnad under år 2013
Utvecklingsarbetet i Motala kommun under år 2013 kännetecknas av
förberedelser och kunskapsuppbyggnad inklusive vissa beslut om
prioriteringsarbetets syfte och inriktning, se Figur 4.

År 2013

Januari

Februari

Budgetprocess

April

September

Kommunstyrelsen beslutar om
planeringsförutsättningar
inför 2014

Förvaltningarna
får i uppdrag att
genomföra
verksamhetsanalyser för att
beskriva högt
prioriterade
behov och
behov som kan
stå tillbaka

Kommunstyrelsen uttrycker
syftet med att
starta ett
prioriteringsarbete i sina
planeringsförutsättningar
inför 2014.
Utveckling av
prioriteringsprocess
och verktyg

Första kontakt
mellan
Prioriteringscentrum och
intresserade
tjänstemän.
Planeringsdokument om
prioriteringsarbete påbörjas
av tjänstemän.

Första kontakt
mellan
Prioriteringscentrum och
intresserade
politiker.

December

Första möte
mellan
Prioriteringscentrum och
politisk ledning
samt
tjänstemannaledning.
Tjänstemannaförslag
formuleras om
utgångspunkter
inklusive syfte
för prioriteringsarbetet.

Figur 4. Tidslinje med ett urval av aktiviteter i budgetprocessen och i
prioriteringsarbetet för år 2013.
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Motala kommun startade redan under 2013 ett första rekognoserande arbete
inför det kommande förberedelsearbetet under 2014. En gemensam
kunskapsgrund för projektledningen lades t ex genom introduktionsföreläsningar
om prioriteringar för olika målgrupper i kommunen (t ex projektledning, chefer
och tjänstemän i stab och förvaltningar, verksamhetschefer samt politiker) och
genom att inhämta kunskap och erfarenheter från hur andra inom olika landsting
arbetat med prioriteringar. Detta gav dem kunskap att arbeta vidare ifrån.
Projektgruppen arbetade även med att ge information till medarbetare i
kommunen, att ha en dialog med politiker och att förbereda ett första steg i
utvecklingsarbetet (Holmberg 2013).
Som en förberedelse för det kommande prioriteringsarbetet deltog även två
personer 3 från Motala kommun under åren 2013-2015 i en handledningsgrupp 4
vid Prioriteringscentrum, för att lära sig mer om Nationell modell för öppna
prioriteringar samt etiska principer och riktlinjer för prioriteringar inom hälsooch sjukvård och för att kunna utbyta erfarenheter med övriga deltagare i
gruppen.
Med utgångspunkt i Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälsooch sjukvård
När kommunen startade sitt utvecklingsarbete fanns det inte någon känd modell
för öppna prioriteringar som var avsedd för prioriteringsarbete inom en
kommuns hela ansvarsområde. Därför beslutades att man skulle utgå från och
låta sig inspireras av en befintlig nationell modell för öppna prioriteringar som
används på olika systemnivåer inom hälso- och sjukvård (Broqvist m fl 2011).
Denna modell utgår i sin tur från de principer och riktlinjer för prioritering och
resursfördelning inom hälso- och sjukvård som regeringen beskrev i en
proposition 1996/97 (Socialdepartementet 1996/97). Detta ledde år 1997
slutligen till ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Vi redogör här i
korthet för dessa principer samt för innehållet i och arbetet med Nationell
modell för prioritering inom hälso- och sjukvård. Principerna har en inbördes
rangordning enligt följande:
1. Människovärdesprincipen – innebär att alla människor har lika värde och
samma rätt oberoende av personliga egenskaper (t ex kön, kronologisk ålder,
etnicitet) och funktioner i samhället. Den ger ingen vägledning för prioritering
utan värnar vad som inte får kränkas vid prioritering.

3

Utvecklingschef och Controller/Projektledare för prioriteringsarbetet.
En kurs om prioriteringsarbete som vänder sig till personer som planerar/bedriver prioriteringsarbete inom vård
och omsorg.

4
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2. Behovs-solidaritetsprincipen – innebär att mer av vårdens resurser ska ges till
de mest behövande, de med de svåraste sjukdomarna och den sämsta
livskvaliteten. Med vårdbehov menas både hur svårt ett hälsotillstånd är och
vilken effekt en åtgärd har. Argumentet är att man endast har behov av det som
skapar nytta.
3. Kostnadseffektivitetsprincipen – innebär att i val mellan åtgärder bör en rimlig
relation eftersträvas mellan kostnad och effekt på hälsa och livskvalitet. Denna
princip är underordnad de ovanstående principerna.
I Nationell modell för prioritering är dessa principer konkretiserade för att på ett
systematiskt sätt kunna skapa en rangordning som går att redovisa för andra och
därigenom skapa öppenhet. Denna modell är ett verktyg för prioriteringsarbete
inom hälso- och sjukvård som belyser arbetsordningen där första momentet är
att bestämma syftet och område för prioriteringsarbetet, och där olika aspekter
ska beskrivas och bedömas för varje prioriteringsobjekt och sedan rangordna
dessa, se de olika arbetsmomenten nedan.

Bestäm:
1. Syfte och område för prioriteringsarbetet.
Beskriv och bedöm:
2. Prioriteringsobjektet = hälsotillstånd + åtgärd.
3. Hur svårt hälsotillståndet är som ska åtgärdas (dess svårighetsgrad)
4. Åtgärdens effekt och nytta för patienters hälsa och livskvalitet (dess
patientnytta).
5. Kostnader i relation till effekt/nytta (dess kostnadseffektivitet).
6. Kvaliteten på kunskapsunderlag om svårighetsgrad, åtgärders effekt/nytta
och dess kostnadseffektivitet.
Sammanväg och bestäm:
7. Svårighetsgrad, patientnytta, kostnadseffektivitet och med hänsyn tagen till
kvaliteten på kunskapsunderlag om dessa aspekter.
Rangordning av objekt mellan 1 (högst) och 10 (lägst).
Redovisa:
8. Rangordning och grunder för prioriteringen av prioriteringsobjekten samt
dess konsekvenser.
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Exempel på arbetsblad och instruktioner för prioritering inom hälso- och
sjukvård enligt Nationell modell för prioriteringar finns i Bilaga I.
Syfte och utgångspunkter
I en mycket tidig planeringsskiss för prioriteringsarbetet (Holmberg 2013)
uttrycks syftet med att starta ett prioriteringsarbete i Motala kommun enligt
följande citat:
Syfte: Skapa ett verksamhetsmässigt utrymme för högt prioriterade nya insatser/
aktiviteter som ökar uppfyllelsen av kommunens vision och mål genom att ta
bort eller minska användningen av lågt prioriterade insatser. Huvudsyftet är att
utveckla verksamheten inte reducera. Vid ekonomisk tillbakagång måste
prioriteringsprocessen kunna användas för att nå ekonomisk anpassning genom
lösningar som reducerar kostnader. (Holmberg 2013)

Utgångspunkterna för arbetet beskrevs som följer (Holmberg 2013):
Utgångspunkter:
1. Övergripande mål för prioriteringsarbetet är att på kort och lång sikt
åstadkomma ökad effektivitet och rättvis resursfördelning.
2. Detta ska ske i en process med hög transparens och systematik.
3. Hörnstenar i en sådan process är en gemensam värdegrund, fakta och
praktikbaserad kunskap och en tydlig arbets- och beslutsprocess.
4. Arbetet med öppna prioriteringar ska vara årligen återkommande och
integreras i kommunens planeringsförutsättningar – mål och resursplan (MoR)
och verksamhetsplan dvs målstyrningsprocessen i vårt ledningssystem
(LedMot). Arbetet med prioriteringar ska följa den övergripande årsagendan
enligt LedMot.
5. Prioriteringsarbetet ska integreras med kommunens verksamhetsutveckling
och arbete med ständiga förbättringar.
6. Prioriteringsarbetet ska ha ett brett deltagande och på sikt inkludera alla
verksamheter.
7. Framtagning av underlag för prioriteringar med hög kvalité ska utgå från
enheterna och medarbetarnas kunskap och erfarenheter av Motala kommuns
olika verksamheter.
8. Underlag till beslut om bortval och inprioriteringar ska bearbetas på ett
öppet sätt som inbegriper kommunens ledningsorganisation och politiker.
(Holmberg 2013)

Att kommunen avsåg att arbeta med prioriteringar framgent framgår också av
skrivningen i planeringsförutsättningarna för år 2014, som beslutades av
kommunstyrelsen i april 2013 (Motala kommun 2013 s. 12):
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Ett arbete har påbörjats med en lokal prioriteringsmodell byggd på nationella
erfarenheter. Ledord för arbetet är transparens och dialog mellan politik och
förvaltning. Syftet är att skapa en systematisk prioriteringsmodell kopplad till
arbetet med MoR och verksamhetsplaner som ger förutsättningar att skapa
utrymme för utveckling. (Motala kommun 2013)

Uppdrag avseende behovsinventering
Den officiella starten för prioriteringsarbetet kan sägas vara december 2013 då
ett uppdrag gick ut till förvaltningarna att i en verksamhetsanalys ställa samman
vilka behov (när det gäller drift och investeringar) de ansåg vara högst
prioriterade för 2015 och vilka behov som kunde stå tillbaka och därmed
hanteras inom den egna nämndens ram. Beskrivningen skulle göras utifrån
faktorer som demografi, utvecklingstrender, politiska mål och med beaktande av
de fyra strategiska resursområdena i kommunen (kompetens, lokaler, IT och
fysisk planering).

3.2 Utveckling av process och verktyg för prioritering under år 2014
Utvecklingsarbetet i Motala kommun under år 2014 kännetecknas av utveckling
av prioriteringsprocess och verktyg för prioritering, se Figur 5.

År 2014

Januari

Budgetprocess

Presentation
av
förvaltningarn
as verksamhetsanalyser

Mars

April

Maj

Juni

November

Nämnderna
yttrade sig om
förvaltningsan
alyser

Kommunstyre
lsen beslutar
om
planeringsförutsättningar inför

Inriktningsbeslut

Beslut i
fullmäktige
om mål
resursplan
2015

Riktlinjer för
prioriteringsarbete
presenteras
av projektledningen för
förvaltningschefer och
verksamhetschefer och
prioriteringsverktyget
diskuteras för
vidare
utveckling

Projektgruppen
formulerar
syftet med
prioriteringsverktyget.

2015-2017
Utveckling
av prioriteringsprocess och
verktyg

Första version
av
prioriteringsverktyg
användes av
förvaltningarna för att
belysa nya
och
förändrade
behov

Gemensam
prioriteringsdiskussion för
förvaltningschefer utifrån
nämndernas
yttrande

Figur 5. Tidslinje med ett urval av aktiviteter i budgetprocessen och i
prioriteringsarbetet för år 2014.
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Projektgruppen förberedde introduktionen av arbetet med prioriteringar i
kommunen med att diskutera komponenterna i Nationell modell för öppna
prioriteringar inom hälso- och sjukvård samt att försöka översätta begreppen och
frågeställningar i den modellen till Motalas kommunala sammanhang.
Exempelvis så används både begreppet ”kund” och ”medborgare” som centrala
begrepp i kommunen, vilka representerar lite olika perspektiv och man
funderade över hur man skulle se på värdering och prioritering vid bedömningen
av verksamheter som ger ”kundnytta” respektive ”samhällsnytta” (Hjälmroth
2014b). Resonemangen förankrades hos förvaltningschefer och chefer i
kommunledningsförvaltningen (Hjälmroth 2014a). Tanken var att på kort sikt i
första hand använda materialet som togs fram som ett metodstöd och en
checklista i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Under året skedde en stegvis utveckling av prioriteringsarbetet, både när det
gäller processens utformning och prioriteringsverktygens uppbyggnad och
tolkning. En första förslag på prioriteringsverktyg utarbetades och användes.
Olika möten/dialogdagar genomfördes som var viktiga för utveckling,
förankring och dialog. Här redogörs för några av dessa händelser.
Dialog
I januari 2014 arrangerades en ledningsdialog då förvaltningarna presenterade
sina verksamhetsanalyser, som gjorts enligt utskickade direktiv i december
2013. Verksamhetsanalyserna hade resulterat i listor med nya eller förändrade
behov av resurstillskott, med underlag av olika kvalité.
Första versionen av ett prioriteringsverktyg
Inför ett arbetsmöte i mars fick förvaltningarna i uppdrag att använda ett första
förslag till prioriteringsverktyg som var utvecklat av projektgruppen i dialog
med Prioriteringscentrum och inspirerad av Nationell modell för prioritering
inom hälso- och sjukvård, men innehöll delvis lite andra begrepp. Exempelvis
användes begreppet ”behov/krav” istället för ”tillstånd” och
”angelägenhetsgrad” istället för ”svårighetsgrad” (se Tabell 2, Tabell 9, Tabell
13 och Bilaga I). De fick även i uppdrag att på arbetsmötet beskriva sina
erfarenheter av att ha använt den.
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Tabell 2. Begrepp i Motalas prioriteringsverktyg 2014 och begrepp i Nationell modell
för prioriteringar inom hälso- och sjukvård.
Motalas prioriteringsverktyg

Nationell modell för prioriteringar

Behov/Krav
Insats/Process/Metod
Angelägenhetsgrad
Kundnytta/Effekt
Kostnad och Effektivitet

Tillstånd
Åtgärd
Svårighetsgrad
Patientnytta/Effekt på hälsa och livskvalitet
Kostnadseffektivitet

Dialog och kommunikation
Vid arbetsmötet i mars beskrev kommundirektören behovet av att arbeta med
prioriteringar i kommunen:
Analyserna pekar på ökade behov samtidigt som vi vet att resurserna är
begränsade. Det innebär att vi kommer att behöva göra prioriteringar och
vägval för framtiden. Vi behöver skapa en större systematik och delaktighet för
att klara av att göra dessa prioriteringar! (Ingesson 2014)

Syftet med arbetsmötet var att påbörja arbetet med en gemensam procedur och
verktyg för ett systematiskt prioriteringsarbete. Verksamhetschefer på social-,
bildnings- och tekniska förvaltningen, enhetschefer inom plan- och miljö- och
kommunledningsförvaltningen samt controller och kommunikatör medverkade.
Uppdraget till förvaltningarna var att inför arbetsmötet ha:
1. prövat tillkommande behov enligt verksamhetsanalysen genom att använda
prioriteringsverktyget som checklista
2. ge förslag på lågt prioriterade åtgärder som kunde ransoneras (kallat
”nedprioritering”) samt ge förslag på effektivisering (Hjälmroth 2014a).
Arbetsmötet bestod av flera delar. Inledningsvis informerade
kommundirektören, ekonomichefen och projektledaren för prioriteringsarbetet
om planeringsförutsättningarna för år 2015 (och beskrev att år 2014 skulle
komma att inriktas mot att bygga upp en förståelse för arbetssättet), beskrev det
ekonomiska läget (med budskapet att förändrade behov måste finansieras genom
omfördelning eller effektivisering) samt presenterade vårens tidplan för
prioriteringsarbetet. Därefter fick deltagarna en föreläsning om prioriteringar,
riksdagens etiska principer och riktlinjer för prioriteringar samt om Nationell
modell för prioriteringar inom hälso- och sjukvård 5.

5

Se rapport utgiven av Prioriteringscentrum (Broqvist m fl 2011).
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Företrädarna för de olika förvaltningarna presenterade därefter hur de arbetat
med uppdraget inför dagen och hur de upplevde att det varit att arbeta med
prioriteringsverktyget när de skulle beskriva sina prioriteringsobjekt, vad som
varit positivt och vilka utmaningar de såg med arbetssättet framöver.
Uppfattning om arbetet
I sex blandade grupper, först gruppvis och sedan i gemensam storgrupp,
diskutera deltagarna utifrån två frågor:
1. Vad skulle en systematisk prioriteringsmodell 6 NXQQDLQQHElUDI|URVVSn
kort och lång sikt?
2. Vad skulle vår ”mätare” kunna vara för att värdera olika behov mot varandra
MlPI|UWPHGEHJUHSSHWKlOVD"
Gruppernas svar dokumenterades för att bidra till det fortsatta
utvecklingsarbetet.
Gruppernas syn 7 på vad en systematisk prioriteringsmodell 8 skulle kunna
innebära var t ex att (Motala kommun 2014a):
x kommunikationen med medborgarna underlättas
x planeringsarbetet håller en högre kvalitet, blir mer genomtänkt och öppet
x det behövs en plan för arbetet där olika steg i arbetet definieras
x den politiska förankringen är viktig
x respekt mellan förvaltningarna om var behoven är störst nås
x arbetet kommer att ta tid, i varje fall initialt, men att det kan ha ett värde i sig
att vara först med att arbeta på detta sätt
x modellen ger en ökad tydlighet
x medvetenheten om behov kontra begränsade resurser och sätt att frigöra
resurser ökar.
Ett citat belyser funderingar kring prioriteringars olika aspekter och perspektiv:
Hur hanterar vi lagstadgat och icke lagstadgat i modellen?
+XUVNDYLYlUGHUDI|UHE\JJDQGHDUEHWH࣓YDGlUYDOLGHUDWRFKDWWGHWJHU
effekt? Individ/brukarperspektiv kontra medborgarperspektiv och
samhällsperspektiv? Vad är professionell bedömning kontra en politisk
bedömning?

6

Vid detta tillfälle användes ordet prioriteringsmodell istället för procedur och verktyg för prioritering som i
övrigt används i denna rapport.
Urvalet av exemplen är gjort för att visa på en variation av åsikter. Urvalet är taget från samtliga sex gruppers
svar.
8
Vid detta tillfälle användes ordet prioriteringsmodell istället för procedur och verktyg för prioritering som i
övrigt används i denna rapport.
7
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Utveckling och kommunikation
Efter att arbetsmötet hade genomförts fortsatte projektgruppens arbete under
våren med att skapa en arbetsprocess för prioriteringsarbetet, inklusive att tänka
igenom vilka olika utbildningsinsatser som skulle komma att behövas.
Årsplanering för prioriteringsprocessen 2015 illustrerades för att skapa tydlighet
och för att den skulle kunna kommuniceras till andra, se Figur 6.

Figur 6. Årsplanering prioritieringsprocessen inför 2015 (Hjälmroth 2014g).

Politisk process
Parallellt med att projektgruppens utvecklingsarbete fortgick fick nämnderna i
april yttra sig över förvaltningarnas verksamhetsanalyser av vad som var högst
prioriterat inom sitt område. I slutet av april höll nämndordföranden och
förvaltningschefer en gemensam prioriteringsdiskussion utifrån nämndernas
yttranden och förslag till drift- och investeringsramar diskuterades. Detta var ett
förberedande arbete inför kommunstyrelsens kommande beslut i maj om
planeringsförutsättningar.
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Verksamhetsanalyserna hade resulterat i listor med behov där underlagen för att
beskriva behoven var av olika kvalité (presenterat i januari). Mot den
bakgrunden gjorde tjänstemannaledningen bedömningen att det skulle bli svårt
att ställa olika områden mot varandra vid en politisk diskussion och beslut (i
maj). De bedömde att någon typ av politiskt beslut ändå skulle kunna tas. Vidare
bedömdes att nämnderna inte skulle komma att få full kostnadstäckning för de
behov som listats (avseende drift och investeringar).
De behov (fortsättningsvis i rapporten kallade ”prioriteringsobjekt”) som
identifierats i verksamhetsanalyserna och som lyftes till en gemensam
prioritering mellan nämnderna motsvarade drygt 40 miljoner kronor inom
budgeten för drift. De prioriteringsobjekt som de enskilda nämnderna tog beslut
om (att hantera inom den nämndens befintliga budget) utgjorde cirka
14 miljoner kronor. Utrymmet i budgeten för investeringar uppskattades till
cirka 140 miljoner kronor (Motala kommun 2014d).
Politikers förväntning och uppfattning om arbetet
För att få kunskap om politikernas syn och förväntningar på att införa ett
systematiskt prioriteringsarbete fick kommunstyrelsens ledamöter vid ett möte
under våren svara på frågan: ”Vad behöver vi för att kunna göra prioriteringar?”
Svaren sammanfattades sedan i ett antal nyckelord (Hjälmroth 2014g):
x
x
x
x
x
x
x

omvärldsbevakning
långsiktighet
kontinuitet
kommunikation
tydlig riktning
ledarskap
samordnade processer

x
x
x
x
x
x
x

enhetlig struktur
kunskap om nuläget
behovsanalyser
tydliga alternativ
kunskap om effekter
kostnad och alternativkostnad
avveckla det som inte ger effekt

Kommunstyrelsen fick även samma fråga som tidigare ställts till
verksamhetschefer och enhetschefer på arbetsmötet som hölls i mars: ”Vad
skulle en systematisk prioriteringsmodell 9 NXQQDLQQHElUDI|URVVSnNRUWRFK
lång sikt?” Svaren sammanfattades i några positiva respektive negativa
slutsatser (Hjälmroth 2014g):

9

Vid detta tillfälle användes ordet prioriteringsmodell istället för procedur och verktyg för prioritering som i
övrigt används i denna rapport.
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+ Det synliggör behov/utmaningar
+ Den bidrar till att skattemedel används på bästa sätt
+ Den ger en översyn av kommunens grunduppdrag och effektivitet
- Eventuellt hämmar den kreativiteten
- Lättare att använda den vid vertikala prioriteringar än horisontella.
Denna information om politikernas syn, gav projektledningen kunskap som de
kunde använda inför det fortsatta utvecklingsarbetet.
Utvecklingsarbete
Projektgruppen fortsatte sitt utvecklingsarbete i maj och framåt med att planera
prioriteringsprocessens delar, hur procedur och verktyg för prioritering ska vara
uppbyggda RFKYDGQlVWDVWHJE|UYDUD ”Hur stort eller litet ska vi göra det?”.
Fokus låg också på hur de till förvaltningschefer och verksamhetschefer skulle
kunna ge ännu mer vägledning för hur de skulle arbeta med
prioriteringsverktyget när de ska göra sin verksamhetsanalys. En fråga
projektgruppen funderade över var t ex hur en avvägning skulle kunna göras
mellan tillväxtarbete för utvecklingen av Motala och det som är tvingande och
lagstadgat för att försöka hitta en balans dem emellan. I det sammanhanget
nämndes t ex att vissa kommuner har en särskilt avsatt pott för tillväxtfrämjande
åtgärder. Andra funderingar rörde t ex om det går att utgå från nämndernas
reglementen i prioriteringsarbetet och om det är en god idé att arbeta djupare
med vissa utvalda områden (t ex nämndes prevention och förebyggande arbete
eller fall som inbegriper myndighetsutövning och lagkrav). Inga konkreta
ställningstaganden gjordes dock utifrån funderingarna. Diskussionen om vilka
begrepp man ska kunna använda i alla olika kommunala verksamheter fortgick
löpande under årets planeringsarbete. Det gällde t ex vilken
”måttstock”/”mätare” som är lämplig att använda för att väga olika behov mot
varandra 10 samt om det ska vara en eller flera olika måttstockar för olika
förvaltningsområden inom kommunen.
Politisk process
I slutet av maj beslutade kommunstyrelsen om planeringsförutsättningar för
2015-2017 SUHOLPLQlUDHNRQRPLVNDUDPDURFKSROLWLVNYLOMHULNWQLQJ. I
dokumentet skriver kommunstyrelsens ordförande: ”En ny faktor i styrningen är
ett målmedvetet arbete med öppna och systematiska prioriteringar i
verksamheten. Allt för att varje skattekrona ska användas på bästa sätt.” (Motala
kommun 2014e). Även när det gäller beskrivningen av kommunens ekonomi
betonas arbetet med prioriteringar och att arbetet ska fortsätta att utvecklas:

10

Att jämföra med begreppet ”bästa/sämsta tänkbara hälsa” då olika vårdbehov ska vägas mot varandra inom
hälso- och sjukvård, såsom då Nationell modell för prioriteringar tillämpas.
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Inför planeringen av 2015 års verksamhet och ekonomi har det gemensamma
arbetssättet och processen utvecklats. Syftet har varit att skapa ett bättre
underlag för prioriteringar genom större systematik, dialog och delaktighet. En
viktig grund för planeringsförutsättningarna och prioriteringarna har varit en
analys av kommande behov som gjorts av verksamhetsansvariga i
förvaltningarna. Ett samarbete har också inletts med Prioriteringscentrum vid
Linköpings universitet i syfte att stärka kommunens arbete med systematiska
prioriteringar inom ramen för den ordinarie planerings- och
uppföljningsprocessen. (Motala kommun 2014e)

Dialog och utvecklingsarbete
I juni hölls ytterligare ett arbetsmöte där projektgruppen och företrädare från
verksamheter i förvaltningarna (sammantaget totalt 15 personer) diskuterade
syfte och inriktning med prioriteringsarbetet. De utgångspunkter som deltagarna
fick inför mötet var de vid tillfället aktuella riktlinjer för kommunens
prioriteringsarbete som presenterades och diskuterades under dagen, se Figur 7
(Hjälmroth 2014d).
Vid mötet diskuterades även vilka begrepp som skulle användas i
prioriteringsverktyget samt vilka förberedelser som skulle komma att krävas
under hösten för att i januari 2015 kunna påbörja arbetet med
verksamhetsanalyser (vilket skulle bli en början på 2016 år planeringsprocess)
(Hjälmroth 2014c). Ett fördjupat arbete där verktyget för prioritering testades
och jämfördes med Nationell modell för prioritering. Testet gjordes på några
utvalda objekt gällande nya eller förändrade behov i verksamhetsanalyserna.
Deltagarna fick diskutera hur dessa objekt kunde beskrivas med hjälp av det
framtagna verktyget, t ex vilka begrepp som fungerar i en kommunal kontext.
Till dessa fanns ett ytterligare förslag på verktyg med delvis andra formuleringar
samt frågor som behövde diskuteras för att nå ett steg till i anpassning av
Nationell modell till en kommunal kontext, se Bilaga III.
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Bakgrund
x Ledningen har under senare år haft stort fokus på prioriteringar
x Verktyg för ett systematiskt och gemensamt arbetssätt har saknats vilket leder till
ineffektiva ledningsprocesser
x Vi brister i att utvärdera vilka resultat och effekter som dagens resurser och
arbetssätt ger
x Behoven kommer alltid att finnas och troligtvis öka
x Nya och innovativa lösningar måste få utrymme att prövas
x Sociala investeringsfonder efterfrågas av den politiska ledningen
Syfte
x Göra prioriteringar som ger kunder och medborgare högsta nytta
x Göra prioriteringar som syftar till uppfyllelse av mål och visioner
x Möjliggöra omfördelning av resurser
x Pröva nya lösningar
x Prioritera förebyggande insatser som på sikt ger mänskliga och ekonomiska
vinster
x Skapa delaktighet i prioriteringsprocessen – internt och externt
x Öppet kunna redovisa för medarbetare och medborgare vilka prioriteringar som
görs och på vilka grunder
x Vid behov skapa underlag för ransonering och reducering av kostnader
Omfattning
x Både drift- och investeringsprioriteringar
x Alla nämnder och förvaltningar
x Både vertikala (inom en nämnd) och horisontella (mellan nämnder) prioriteringar
x Både nya behov och befintlig verksamhet
x Integrera sociala investeringsfonder i prioriteringsmodellen 11
x Integrera lokal-, IT- och kompetensförsörjning samt stadsbyggnadsprocessen
Modell 12 och process
x Integrerad del i kommunens planerings- och uppföljningsprocess
x Del av årsagendan
x Gemensam modell som är systematisk och transparent
x Utgå från en behovsanalys
x Värdegrund
x Underlag för prioriteringar ska utgå från chefernas och medarbetarnas kunskap
och erfarenheter
x Prioriteringar ska grundas på kunskap om effekter
x Integreras med ständiga förbättringar och innovationssystem
Figur 7. Riktlinjer för prioriteringar i Motala kommun diskuterade på arbetsmötet i juni
2014 (Hjälmroth 2014d).

11

Vid detta tillfälle användes ordet prioriteringsmodell istället för procedur och verktyg för prioritering som i
övrigt används i denna rapport.
Ibid.

12
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Några slutsatser som projektledaren drog var t ex att man i det fortsatta arbetet
måste vara tydliga i hur verktyg och process ska se ut och att arbetet med det,
liksom att föra en dialog med politikerna kring detta, skulle fortsätt under
kommande höst. Vidare drogs slutsatsen att efter att ha testat detta arbetssätt
under våren så ville mötesdeltagare och projektgrupp fortsätta att arbeta på detta
sätt.
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Uppfattningar om prioriteringsarbetet
I samband med arbetsmötet den 16 juni 2014 genomfördes en enkätstudie med
deltagarna (projektgruppen och vissa verksamheter) för att fånga några av deras
uppfattningar om det prioriteringsarbete som startat i kommunen (se beskrivning i
Kapitel 1.3.2). Resultaten visar bl a att en majoritet av deltagarna i mötet, till stor del
eller till mycket stor del, ansåg att:
x det öppna prioriteringsarbete som startats i kommunen är motiverat
x det är angeläget att prioriteringsprocessen omfattar alla olika typer av
verksamheter som finns inom kommunen, såsom sker
x de hade höga förväntningar på att de skulle lyckas med ert prioriteringsarbete
x de kunde genomföra det som var deras uppgift i prioriteringsarbetet.
Det var en delad bild av om det fanns en samsyn eller inte inom den egna delen av
organisationen om hur man bör prioritera olika situationer och åtgärder. Däremot
ansåg alla att prioriteringsarbetet skapar en ökad öppenhet inom organisationen, om
prioriteringar. Deltagarna ansåg också att de till liten del eller inte alls var väl insatta i
på vilka grunder andra delar av organisationen gör sina prioriteringar. På frågan om
man ansåg att prioriteringsarbetet skapar en ökad öppenhet mot medborgarna om
prioriteringar, var svaren splittrade.
Några exempel på vad de tillfrågade ansåg var de största tillgångarna, eller vad som
skulle underlätta att genomföra prioriteringsarbetet, handlade t ex om:
x en öppenhet i diskussioner inom och mellan förvaltningar
x en tydlighet i processen, syfte, verktyg, måttstockar och begrepp
x en ansvarig grupp leder arbetet.
Som de största svårigheterna eller hindren för genomförandet nämndes t ex:
x att hitta gemensamma och bra beskrivande parametrar/mått för att kunna göra
jämförelser inom kommunens komplexa verksamhet med olika typer av
verksamheter
x att politikerna kan komma att frångå prioriteringen som verksamheterna gör, göra
egna inspel, ändra inriktning eller låta sig påverkas av reaktioner från invånarna
x att övertyga och få med alla förvaltningar och alla olika nivåer i arbete.
När det gäller vad man ansåg var mest värdefullt med att starta ett prioriteringsarbete
tog man upp t ex:
x att det skapar lika villkor och gemensamma mål för förvaltningarna, ett
kommungemensamt synsätt
x att det blir en ökad tydlighet i vad man gör och i mål samt en tydlighet för
medborgarna.
På motsvarande fråga, vad man ansåg var mest negativt med att starta ett
prioriteringsarbete, lyfte man t ex fram:
x risken att arbetet blir allt för omfattande, tungrott, att gapa över för mycket och
inte hitta rätt ambitionsnivå
x att arbetet kräver tid - av flera personer, flera möten och mer material att
sammanställa - i en redan pressad agenda.
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Utvecklingsarbete
Projektgruppen arbetade under hösten vidare med att anpassa procedur och
verktyg för prioritering efter kommunens reviderade styrmodell (LedMot 13) och
fortsatte vårens diskussion om vilka begrepp (för samtliga bedömningsaspekter i
verktyget) som ska användas. Exempelvis användes konkreta exempel inom
drift och investeringar, som diskuterats på arbetsmötet i juni, för att fundera över
översättningen av begreppet ”svårighetsgrad” i Nationell modell. Gruppen
diskuterade också vad som borde ingå i anvisningarna för hur
prioriteringsverktyget skulle användas i den kommande verksamhetsanalysen.
Gruppen kom även överens om ett förslag till syfte som skulle kommuniceras i
kommunen:
”Syfte med prioriteringsmodellen 14:
Prioriteringsmodellen ska vara ett beslutsstöd i den årliga MoR-processen för
att göra öppna och systematiska prioriteringar.
Verksamhetsanalysen är en del av prioriteringsprocessen. Initialt kommer
konstaterade brister/avvikelser/behov i verksamhetsanalysen att vara
utgångspunkt för prioriteringsobjekten (situation + åtgärd).”
(Hjälmroth 2014f)

Politisk process
Under hösten 2014 fortgick även kommunens löpande budgetarbete. I september
fattade nämnderna preliminärt beslut om hur budgetramen skulle fördelas. I
oktober gjorde de olika verksamheterna inom förvaltningarna sina budgetar och
i november fattade kommunfullmäktige det formella beslutet om Mål- och
Resursplan (MoR) 2015, vilken bl a innehöll en förändrad process för
investeringsbeslut15 (en process som löpte parallellt med prioriteringsprocessen
av nya och förändrade behov).

13

Reviderad styrmodell beslutades av kommunfullmäktige i december 2014.
Vid detta tillfälle användes ordet prioriteringsmodell istället för procedur och verktyg för prioritering som i
övrigt används i denna rapport.
15
”I den förändrade processen ska investeringarna kategoriseras i olika typer av investeringar. Processen ska
innehålla behovsanalys, förstudie, beslutsprocess, genomförande och slutredovisning. Löpande under processen
är det aktuellt med prioritering och omprioritering. Ett annat förbättringsområde i investeringsprocessen är
beslutsordningen.” (Motala kommun 2014b)
14
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3.3. Fortsatt utveckling och test av process och verktyg för
prioritering under år 2015
Efter att utvecklingsarbete pågått under 2014 med att utveckla process och
verktyg för prioritering går arbetet under 2015 in i en ny fas, som kan beskrivas
som ett år av fördjupad utveckling samt testkörning, se Figur 8.

År 2015

Februari

Budgetprocess

Kommunfullmäktige
beslutar om lokalt
utvecklingsprogram
inklusive inriktningsmål
och visioner för
kommunens utveckling
2015-2018

Mars

April

Maj

Nämnderna fattar
beslut om
verksamhetsplan,
nyckeltal och
målnivåer.

Nämnderna yttrar sig
om förvaltningarnas
verksamhetsanalyser
och prioriteringar
inom och mellan
nämndernas områden.
Kommunstyrelsen
beslutar om att starta
fördjupade
verksamhetsanalyser
för 2016-2018

Utveckling av
prioriteringsprocess
och verktyg

Arbetet med
verksamhetsanalyser
startar i förvaltningarna.
Andra versionen av
prioriteringsverktyget
introduceras som ett
sätt att belysa nya och
förändrade behov.

Ledningsdialog med
politiker, tjänstemän
och förvaltningschefer
om utvärdering av
hittillsvarande process
och planering framåt.

Projektgruppen och
förvaltningschefer
testar och utvecklar
prioriteringsverktyget
på förslag på
tillväxtinvesteringar.

Prioriteringsforum för
nämndordföranden och
förvaltningschefer med
diskussion om
verksamhetsplan för
2015 och
verksamhetsanalyser
för 2016-2018.

År 2015 forts.

Juni

September

November

December

Budgetprocess

Kommunstyrelsen
beslutar om
planeringsförutsättningar 2016, där
verksamhetsanalys
och fördjupad
verksamhetsanalys
och investeringsprocessen beskrivs.

Kommunstyrelsen
beslutar om
preliminär
resursfördelning inför
beslut om mål och
resursplan

Kommunfullmäktige
beslutar om mål och
resursplan 2016 med
plan 2017-2018.

Nämnderna beslutar
om mål och
resursplan samt
verksamhetsplan
2016.

Tredje version av
prioriteringsverktyget
utvecklas av
projektgruppen.

Projektledningen
presenterar plan för
prioriteringsprocessens fortsatta
utveckling inklusive
fördjupad
verksamhetsanalys för
nämndordföranden
och förvaltningschefer
och får deras stöd för
planen.

Utveckling av
prioriteringsprocess
och verktyg

Fördjupad
verksamhetsanalys
startar.

Figur 8. Tidslinje med ett urval av aktiviteter i budgetprocessen och i
prioriteringsarbetet för år 2015.
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Politisk process
I februari 2015 antog kommunfullmäktige ett nytt reviderat Lokalt
utvecklingsprogram (LUP) 16(Motala kommun 2015c). I utvecklingsprogrammet
läggs den politiska inriktningen fast i tre prioriterade områden (Öppet och
levande Motala, Stolt och attraktivt Motala och Nyskapande och hållbart
Motala) med 23 resultatmål, vilka ska utgöra inriktningen för kommunens
gemensamma arbete framåt och som skall uppnås under mandatperiodens fyra
år. Även en ny vision för kommunen fram till år 2030 presenterades:
´0RWDOD࣓ den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden”
(Motala kommun 2015c)

Dialog och kommunikation
Som en start på årets arbete med verksamhetsanalyser hölls i februari ett
arbetsmöte med förvaltningarnas ledningsgrupper (förvaltningschefer,
verksamhetschefer och stabsfunktioner) samt andra nyckelpersoner/stödresurser
(controller, ekonomer, personalkonsulter). Under arbetsmötet gavs olika typer
av information av kommundirektören, ekonomichefen, personalchefen och
projektledaren för prioriteringsarbetet. Den innefattade bl a information om
förutsättningarna inför årets verksamhetsanalysarbete, de ekonomiska
förutsättningar för åren 2015-2017, hur strukturen för verksamhetsanalysen såg
ut, planer för kompetensförsörjning, tidplan för årets arbete med
verksamhetsanalyser och den fortsatta processen för investeringar.
Syftet med verksamhetsanalysen beskrevs vara att skapa förutsättningar för
verksamhetsutveckling genom en delaktighet i den strategiska planeringen. Att
verksamhetsanalysen ingick i ett systematiskt och öppet prioriteringsarbete i
form av horisontella prioriteringar (mellan nämnder), vertikala prioriteringar
(inom respektive nämnd) och investeringsprioriteringar, beskrevs också.
Verksamhetsanalysen skulle sättas i relation till de fyra strategiska
resursområdena (kompetensförsörjning, lokalförsörjning, IT-utveckling och
samhällsbyggnad). (Hjälmroth 2015f)
Under arbetsmötet diskuterade deltagarna i mindre grupper vilka möjligheter
och utmaningar som man upplevde inför arbetet med att genomföra den
politiska inriktningen som pekats ut i det lokala utvecklingsprogrammet
(LUP 2015-2018) samt vilka frågor som man ansåg var de viktigaste frågorna att
samverka kring.

16

Det tidigare infördes år 2010.
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Uppfattningar om prioriteringsarbetet
Vid arbetsmötet den 26 februari 2015 genomfördes en enkätstudie bland deltagande
stabsfunktioner, tjänstemän, verksamhetschefer och vissa
nyckelpersoner/stödresurser. Syftet var att genom att återföra resultaten av deras
erfarenheter och synpunkter bidra till kommunens egna interna lärande och fortsatta
utvecklingsarbete (se beskrivning i Kapitel 1.3.2).
Resultaten visar bl a att en majoritet av de som besvarade enkäten instämde helt
eller nästan helt i påståendena att:
x det öppna prioriteringsarbete som nu startas i kommunen är motiverat
x det är lämpligt att prioriteringsprocessen omfattar alla olika typer av verksamheter
som finns inom kommunen
x prioriteringsarbetet skapar en ökad öppenhet internt inom den kommunala
organisationen, om prioriteringar.
Cirka hälften av de som svarat instämde helt eller nästan helt i påståenden om att:
x prioriteringsarbetet skapar en ökad öppenhet externt mot medborgarna om
prioriteringar
x det går att genomföra den uppgift man har i prioriteringsarbetet
x dagens möte var värdefullt för dem personligen utifrån deras roll i
prioriteringsarbetet.
Det var en större spridning i svaren, från instämmer inte alls/till liten del till instämde
helt eller nästan helt, när det gäller påståendena att:
x det finns en samsyn inom den egna delen av organisationen, hur man bör
prioritera olika situationer och åtgärder
x processen för prioriteringsarbetet är tydlig i sina steg
x man känner sig väl förberedd för det kommande årets prioriteringsarbete.
Cirka hälften av de som svarat instämde inte alls eller nästan inte alls i påståendet
om att de är väl insatta i på vilka grunder andra delar av den kommunala
organisationen gör sina prioriteringar.
En majoritet av de som besvarade enkäten instämde helt eller nästan helt i
påståendet att de har höga förväntningar på att lyckas med prioriteringsarbetet. De
förväntningar som nämndes handlade t ex om att:
x få en gemensam modell 17, struktur, systematik och långsiktighet
x få en tydlighet mot organisationen eller mot allmänheten i prioriteringarna
x nå samsyn om prioriteringar
x få en effektiv resursanvändning, fördela resurser dit de behövs mest och där
nyttan är som störst, att kunna välja bort samt att hushålla med resurser.

17

Vid detta tillfälle användes ordet prioriteringsmodell istället för procedur och verktyg för prioritering som i
övrigt används i denna rapport.
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Mest värdefullt med att starta ett prioriteringsarbete ansåg man vara t ex att:
x få en systematik och en struktur för arbetet med verksamhetsanalyser och
budgetarbete
x få en helhetssyn på kommunens verksamhet
x få en tydlighet när det gäller mål, modell, riktlinjer, underlag för beslut, samt i roller
och ansvar
x få en delaktighet och transparens internt, mellan förvaltningsområden, och
externt, med medborgarna.
När det gäller vad som ansågs mest negativt med att starta ett prioriteringsarbete
nämndes t ex att:
x arbetet kan vara tids- och resurskrävande
x det kan vara svårt att jämföra olika typer av verksamheter och att det finns en risk
för dragkamp verksamheter emellan.
En majoritet av de som besvarande enkäten angav ingen negativ aspekt.
Exempel på vad som ansågs kunna underlätta mest för att genomföra ett
prioriteringsarbete var t ex
x ledningens engagemang och tydlighet, att det finns en samsyn mellan politiker
och tjänstemän samt att det finns stödresurser och kompetens att anlita vid behov
x att ha ett verktyg, en modell och mallar
x en tydlighet i instruktioner, ramar, förutsättningar, målinriktning.
Motsatsen, vad som ansågs vara de största svårigheterna för genomförandet var
t ex:
x en tidsbrist och tidspress
x bristande samsyn mellan enheter och förvaltningar, en förståelse i alla led samt
stuprörstänkande och bristande helhetssyn
x kulturella skillnader och motstånd till förändringar
x att politiker inte skulle vilja, våga eller önskar detta arbete.
Övriga kommentarer som de som besvarande enkäten gav var t ex:
”Ett litet steg i rätt riktning för att bidra till ett gott resultat och god måluppfyllelse.
Detta systematiska arbete skapar ytterligare förutsättningar för att vi ska känna oss
stolta och nyskapande.”
”Risk för ett starkt top-down-perspektiv.”
”Det här blir kanoners!”
”Prioriteringar sker utifrån ’känt läge’. Oerhört viktigt att vi parallellt arbetar med
kartläggningar, omvärldsbevakning och prognoser, det borde stärkas parallellt!”
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Dialog och kommunikation om prioriteringsarbetet fortsatte som en punkt på
dagordningen vid en s k Ledningsdialog i mars, där deltagarna bestod av både
politiker (kommunstyrelsen, partiernas gruppledare, politiska sekreterare,
nämndernas presidium och kommunfullmäktiges ordförande), förvaltningschefer
och ledande tjänstemän av olika typ samt fackliga organisationer.

Uppfattningar om prioriteringsarbetet
I samband med en Ledningsdialog för politiker den 12 mars 2015 genomfördes en
enkätstudie med samma fokus som tidigare genomförda enkäter, att återföra
resultaten av deras erfarenheter och synpunkter bidra till kommunens egna interna
lärande och fortsatta utvecklingsarbete (se beskrivning i Kapitel 1.3.2).
Resultaten visar att en majoritet av de som besvarade enkäten instämde helt eller
nästan helt i påståendena att:
x det öppna prioriteringsarbete som nu startas i kommunen är motiverat
x det är lämpligt att prioriteringsprocessen omfattar alla olika typer av verksamheter
som finns inom kommunen
x prioriteringsarbetet skapar en ökad öppenhet inom den kommunala
organisationen, om prioriteringar
x det går att genomföra den uppgift man har i prioriteringsarbetet
x de har höga förväntningar på att de ska lyckas med ert prioriteringsarbete
Åsikterna var mer spridda när det gällde påståendena:
x du är väl insatt i på vilka grunder Kommunstyrelsen gör sina prioriteringar
x prioriteringsarbetet skapar en ökad öppenhet externt mot medborgarna, om
prioriteringar
x processen för prioriteringsarbetet är tydlig i sina steg
x du känner dig väl förberedd för det kommande årets prioriteringsarbete
De flesta som besvarade enkäten hade höga förväntningar på att de skulle lyckas
med sitt prioriteringsarbete och förväntningarna handlade främst om att kunna
fokusera på att göra ”rätt saker”/förse kommuninvånarna med ”rätt insatser”, samt att
få en kostnadseffektiv verksamhet i kommunen, förbättra totala ekonomin och att
klara ekonomin.
Exempel på vad som ansågs vara mest värdefullt med att starta prioriteringsarbetet
var t ex att:
x få en förståelse för budgeten, synliggöra kostnader och att få en ansvarsfull och
förbättrad ekonomi
x få en gemensam bild av situationen och en ökad medvetenhet om långsiktiga
behov samt att det ger en möjlighet för medborgarna att förstå på vilka grunder
politiska beslut tas.
x Kommunen sysslar med ”rätt saker” och satsar på rätt område/individ.
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En majoritet av de som besvarade enkäten angav ingen negativ aspekt på att starta
prioriteringsarbetet, men de som besvarade frågan ansåg t ex att:
x allmänheten kan tro att kommunen har ekonomisk kris
x otydlighet, brist på motivering och brist på delaktighet
x risk att bli handlingsförlamad och att upptäcka att man inte blev säkrare i
planeringen.
Vad man ansåg skulle kunna underlätta mest för att kunna genomföra
prioriteringsarbetet var t ex att:
x många förtroendevalda och tjänstemän är ”med på tåget” från början
x att alla förvaltningar drar åt samma håll och en förståelse mellan verksamheterna
x arbeta med en begriplig modell och med systematik
x god ekonomi och koll på ekonomin.
När det gäller vad man ansåg vara de största svårigheterna med att kunna
genomföra ett prioriteringsarbete var svaren spridda, några exempel är att:
x det kräver ett nytt sätt att tänka för förtroendevalda och tjänstemän
x arbetet utgår mycket från förvaltningarna istället för politiken
x fånga in alla relevanta effekter i de skalor som används
x ställa prioriteringar mot varandra, att det finns kraft att sätta ned foten vid
prioritering och att fastställa att en verksamhet inte behövs.
Övriga kommentarer som de som besvarande enkäten gav var t ex:
”Tycker det ska bli spännande att se om vi kan hålla i och hålla ut tills vi ser resultat.”
”Tycket att det är bra att vi startar detta arbete, för prioritringar gör vi ju alltid ändå.
Passar vårt ledningssystem LedMot.”
”Bra initiativ, inte en dag för tidigt!”
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Uppdrag avseende behovsutveckling
Tjänstemannaledningens ambition med den strategiska planeringen (inför år
2016) var att förtydliga och förenkla arbetet med verksamhetsanalyser.
Dokumentationen skulle därför följa en framtagen gemensam struktur som
skickades ut första veckan i mars varefter verksamheterna hade 5-6 veckor på
sig att identifiera prioriteringar (mars-april). Dokumentationen skulle bestå av
tre delar (Motala kommun 2015g):
1. 1XOlJHVEHVNULYQLQJEn kortfattad nulägesbeskrivning för
verksamhetsområdet utifrån årsredovisning 2014. Beskrivning av:
Måluppfyllelse/utfall för nyckeltal/kvalitetsindikatorer, Ekonomiskt nuläge
(budgetavvikelse och kostnadsnivå) samt särskilt belysa Områden som har en
jämförelsevis hög kostnadsnivå.
2. Behovsutveckling (QNRUWIDWWDGEHVNULYQLQJDYKXUEHKRven förväntas
utvecklas för planeringsperioden 2016-2018 för verksamhetsområdet.
Beskrivning av: Förväntad volymutveckling (utifrån befolkningsprognos
m m), Förändrade krav på verksamhetens inriktning (utifrån t ex lagstiftning,
politiska prioriteringar, kundorientering). Både ökade och minskade behov
skulle beskrivas.
3. Prioriteringar 6DPPDQIDWWQLQJDY behovet av prioriteringar till följd av
nuläget och förväntad behovsutveckling. De prioriteringar som beskrivs bör
uppgå till ett väsentligt belopp, omkring minst 500 000 kr, samt måste
innehålla förslag om ransonering eller effektivisering av verksamhet.
Andra versionen av ett prioriteringsverktyg
År 2015 utvecklades en andra version av prioriteringsverktyget och den kom då
att i högre grad likna Nationell modell jämfört med den första versionen, se
Figur 9. I verktyget ingick det även att beskriva effekter på strukturella aspekter,
såsom lokaler och bemanning, något som då kunde tas hänsyn till vid
prioritering. Denna version användes som en del i verksamhetsanalyserna inför
2016-2018, för att ge systematiska underlag för prioritering, ransonering och
effektivisering.

Beskrivs i text 18
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Mycket stort,
Stort,
Måttligt,
Litet 20

Svårighetsgrad
I relation till:
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Åtgärder

Problem
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Mål
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Stor,
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Kostnad (i kronor)
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+ Effekt på
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Nytta för:
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Stor,
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Kundnytta/Effekt

Kostnadseffektivitet

Behov/Krav

Patientnytta/Effekt

Svårighetsgrad

Åtgärd

Tillstånd

Prioritering 1-10

Vad är situationen som ska åtgärdas, varför, vad är det som ska uppnås, för vilka är det ett problem? Konstaterade brister utifrån verksamhetsanalys baserat på kvalitetsindikatorer och andra situationer, utifrån alla fyra perspektiv: kund, medarbetare, ekonomi, hållbarhet.
19
Beskriv eventuellt flera alternativa sätt att åtgärda problemet.
20
Hur besvärligt är det för målgruppen nu och i framtiden, om åtgärden inte utförs, i relation till det optimala läget? Utbredning (hur många, hur ofta, hur länge), Målgruppens
nuvarande besvär (indikator – negativa trender, sämre än rikssnitt), Risk/Effekt om åtgärden inte genomförs, Politisk måluppfyllelse o nationella krav (reglemente).

18

Figur 9. Motalas 1:a och 2:a prioriteringsverktyg under 2013-2015, beskrivning av verktygens begrepp och innehåll i förhållande till
Nationell modell för prioritering i hälso- och sjukvård.

Bedömningsskala

Motalas 2:a
prioriteringsverktyg,
utvecklat 2014-15

Nationell modell
för prioritering
Motalas 1:a
prioriteringsverktyg,
utvecklat 2013-14

Prioriteringsaspekter och med hänsyn till kunskapsunderlagens
kvalitet

Prioriteringsobjekt
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Uppdrag avseende kompetens och investeringar
Till arbetet med verksamhetsanalyser och prioritering knöts två parallella
processer. Den ena var planeringen för strategisk kompetensförsörjning, som
bl a hade syftet att säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån
verksamheternas faktiska behov, med målet ”Rätt kompetens på Rätt plats vid
Rätt tid”. Utifrån verksamhetsanalyserna skulle de kompetenskritiska områdena
beskrivas enligt en struktur för kompetensförsörjningsplan (skedde under aprilmaj). (Hjälmroth 2015f)
Den andra processen var den s k investeringsprocessen. Denna process följde
dock ett separat spår, med särskilda blanketter. Investeringsprocessen beskrevs
bestå av flera delar som följer varandra och hänger ihop sinsemellan:
treårsbudget och tioårsplan, behovsanalys, förstudie, årlig beslutsprocess,
projektplanering, genomförande och uppföljning samt slutredovisning
(Hjälmroth 2015f).
Investeringsprocessen byggde på behovsanalyser gjorda av respektive
förvaltning (skedde under mars-april) och som skulle innefatta (Hjälmroth
2015f):
x eventuella omfördelningar i beslutad budget
x tillkommande behov i slutet av planeringsperioden
x en beskrivning av innehållet i investeringen
x den förväntade nyttan av investeringen
x tidplan: start- och slutdatum och inriktningen respektive år
x samordningsbehov
x driftkonsekvenser av planerade investeringar
x behov av planprioritering med anledning av investeringarna
För investeringsprocessen användes det prioriteringsverktyg som utvecklats för
verksamhetsanalyser (i den form så långt den var utvecklad vid denna tidpunkt),
se Figur 8.
På arbetsmötet i februari presenterades årets förutsättningar när det gällde
investeringar och informerades om att 2015 års investeringsbudget omfattade
cirka 240 miljoner kronor, att verksamheterna vill flytta över ytterligare cirka 70
miljoner dit, men i och med att avskrivningarna bara omfattar cirka 110 miljoner
kronor uppstår ett gap. Målet var att kommunen skulle gå med två procent
överskott i kostnader för drift för att klara av att göra investeringar.
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Behovsanalyser som beslutsunderlag
Behovsanalyserna i investeringsprocessen resulterade i en lista på över 29
stycken tillväxtinvesteringar/”åtgärder” (s k tillkommande behov), men
”problembeskrivningarna” var inte enhetliga eller saknades. Projektgruppen
konstaterade att både vad som är problemet och vilken åtgärd som skall ske
behöver förtydligas innan det går att värdera parametrarna svårighet, nytta/effekt
och kostnadseffektivitet (Hjälmroth 2015a).
Dialog
I mars arrangerades en ledningsdialog. Inbjudna var: ledamöter i
kommunstyrelsen, partiernas gruppledare, samtliga nämnders presidier,
kommunfullmäktiges ordförande, politiska sekreterare, samtliga
förvaltningschefer samt IT-chef, fastighetschef, statsbyggnadschef,
utvecklingschef, personalchef, stabschef, förvaltningsekonomer och controllers.
Ämnen som diskuterades var bl a hur nämndernas och förvaltningarnas arbete
med verksamhetsplan 2015 fortgått, den nya styrmodellen med en förbättrad
verksamhetsstyrning, samt även hur den det fortsatta arbetet skulle gå till och
tidplanen för arbetet (Motala kommun 2015b).
Politisk process
Nämnder och kommunstyrelsen fattade senare beslut om verksamhetsplan,
nyckeltal och målnivåer i april.
Utvecklingsarbete och dialog
Projektgruppen för prioriteringsarbetet fortsatte sitt utvecklingsarbete under
våren med att diskutera och utveckla verktyg för prioritering och en fortsatt
utveckling av investeringsprocessen. Andra utvecklingsfrågor rörde tidplanen
framöver, vilket behov det kunde finnas av utbildning/metodstöd till personer
som skulle verka som metodstödjare, förvaltningschefer respektive
verksamhetschefer (och vem som skall ge den utbildningen) och behovet av att
kunna få administrativt stöd.
Vid ett arbetsmöte i april för förvaltningschefer och projektgrupp testades
prioriteringsverktyget på några förslag på tillväxtinvesteringar som identifierats
av förvaltningarna. Alla deltog i att beskriva investeringsexemplen enligt
verktyget. Diskussionen i samband med detta handlade bl a om hur man
beskriver problemet, hur man kan resonera kring bedömning av svårighetsgrad
och nytta samt YLONDVNDORUVRPlUOlPSOLJDRPGHWW ex ska vara olika skalor
för drift respektive investeringar (exempelvis individers hälsa och välbefinnande
respektive samhällets attraktivitet/tillväxt).
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De politiska målen, tillväxtmålen för 2030, överfördes till två olika
”bedömningsskalor” en för medborgarna i form av mål för ”individers hälsa och
välbefinnande” samt en för kommunen med mål för ”samhällets tillväxt”
(Hjälmroth 2015c), se Figur 10. Det var dessa mål som utgjorde grunden för att
bedöma ”problemen” och i den mån dessa inte var uppnådda eller hotade så
kunde det ge olika svårighetsgrad på problemet med bedömningsskalorna: liten,
måttlig, stor, mycket stor svårighetsgrad. På samma grunder kunde åtgärdernas
effekt och nytta bedömas  i vilken utsträckning åtgärden hade effekt på
problemet och kunde skapa nytta, d v s uppfylla målen för medborgares hälsa
och välbefinnande och/eller kommunens attraktivitet och tillväxt. Det kunde
sedan ställas i relation till kostnaderna  om de ansågs rimliga i förhållande till
vad man kunde uppnå.
x Individers hälsa och välbefinnande
- hälsa
- meningsfull tillvaro
- sysselsättning
x Samhällets attraktivitet/tillväxt:
- 45 000 invånare
- fördubblad besöksnäring
- 4 500 företag (arbetstillfällen)
- 1 000 nya lägenheter
- Östergötlands mest kända platsvarumärke.

Figur 10. ”Bedömningsskalor” för problemens svårighetsgrad och nytta på kommunrespektive medborgarnivån.
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Projektgruppen fortsatte sedan utvecklingen av prioriteringsarbetet med att
själva försöka beskriva samtliga tillväxtinvesteringar enligt en liknande mall
som för tillkommande/förändrade behov, se Figur 8. Gruppen ansåg att två av
prioriteringsaspekterna, nytta och kostnadseffektivitet, skulle kräva en längre
genomarbetning och diskussion.
Prioriteringsforum och dialog
I början av maj arrangerades ett Prioriteringsforum, där nämndordföranden och
förvaltningschefer diskuterade verksamhetsplanen för 2015, arbetet framåt med
verksamhetsanalyser för 2016-2018 och nämndernas yttranden över dem samt
förberedde underlag för fortsatt prioritering. Deltagarna diskuterade även
kommunens aktuella ekonomiska läge och avvägningar/strategier på kort och
lång sikt, liksom avvägningar för investeringsbudgeten, investeringsutrymme,
och de behovsanalyser som gjorts av varje förvaltning för investeringar. En
fördjupad diskussion handlade om utvecklings-/handlingsplan för 2015-2016
och prioriteringsverktyget för tillväxtinvesteringar. (Hjälmroth 2015b)
Politisk process
Nämnderna yttrade sig över förvaltningarnas verksamhetsanalyser och
prioritering i maj. De fastställde de vertikala prioriteringarna (inom nämnderna)
och underlaget för horisontella prioriteringar (mellan nämnder) samt för
investeringsprioriteringar. Beslutet skulle följa en gemensam struktur med
rubrikerna: Nuläge, Behovsanalys, Kompetenskritiska frågor samt
Prioriteringar. Inga beslut om investeringar togs i nämnderna. (Hjälmroth
2015b)
Kommunstyrelsen fattade i slutet av maj ett samlat beslut om nyckeltal och
målnivåer för 2015 samt beslutade att ett arbete med fördjupad
verksamhetsanalys för 2016-2018 skulle starta (Hjälmroth 2015b, Motala
kommun 2015a). Kommunen hade ett antal prioriterade områden: Ett öppet och
levande Motala, Ett stolt och attraktivt Motala samt Ett nyskapande och hållbart
Motala. För dessa fanns 23 resultatmål beskrivna. Den fördjupade
verksamhetsanalysen skulle innehålla målnivåer för dessa resultatmål samt deras
utfall från 2012 till 2015. Kommunledningsförvaltningen hade i sin
verksamhetsanalys identifierat fyra resursområden som ansågs vara strategiskt
viktiga för kommunens utveckling: Kompetensförsörjning, IT, Samhällsbyggnad
samt Lokalförsörjning. Kommunstyrelsen godkände
kommunledningsförvaltningens verksamhetsanalys och gav förvaltningarna i
uppdrag att återkomma i september med förslag till preliminär resursfördelning.
När det gällde investeringsobjekt skulle ett inriktningsbeslut fattas i
kommunstyrelsen i september varefter kommunfullmäktige skulle fatta det
slutgiltiga beslutet i november.
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Ambitionen var att kommunstyrelsen även skulle ställa de identifierade
tillväxtinvesteringarna (tillkommande behov) mot varandra i en horisontell
prioritering. Det visade sig dock att alla aktuella investeringsförslag kunde
genomföras inom befintlig budget d v s de behövde inte ställas mot varandra i en
prioriterings- och ransoneringssituation. När det gäller prioritering av
tillkommande behov tillät de ekonomiska förutsättningarna, utifrån senaste
skatteprognos och gällande resursfördelningsprinciper, inte någon utökning av
nämndernas ramar för behov som identifierats i verksamhetsanalysen.
Prioriteringsdiskussionen kom i stället att handla om avvägning och strategier
för driftbudget på kort och lång sikt. (Motala kommun 2015d)
Utvecklingsarbete
Under juni fortsatte projektgruppen, förstärkta med ett par verksamhetschefer
och andra nyckelpersoner 21, att diskutera prioriteringsverktyget för
tillväxtinvesteringar och hur man skulle tänka när man använde det. Målet var
att slutligen få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. En fördjupad diskussion
fördes om hur man kunde resonera om kostnadseffektivitet för olika
investeringar. Även hur arbetet med investeringar skulle kommuniceras externt
diskuterades. En idé för det fortsatta arbetet handlade om att försöka skilja på
helt nya förslag på tillväxtinvesteringar från investeringsobjekt som redan var
helt eller delvis beslutade, de kunde t ex vara i en genomförandefas eller att en
förstudie redan hade genomförts.
Planering
Kommunstyrelsen beslutade i mitten av juni om bl a planeringsförutsättningar
för 2016 (Motala kommun 2015d). I planeringsförutsättningarna beskrevs bl a
arbetet med verksamhetsanalys, fördjupad verksamhetsanalys och
investeringsprocessen.
Den övergripande tidplanen för den kommande fördjupade verksamhetsanalysen
(vintern 2015/2016) var vid det tillfället planerad enligt följande (Motala
kommun 2015d):
x Juni
Kommunstyrelsen. Beslut om att påbörja en fördjupad
verksamhetsanalys.
x Sept
Anvisningar och planering.
x Okt - Feb
Fördjupad verksamhetsanalys påbörjas på alla
verksamhetsområden. Inom denna period inryms aktiviteter i
form av utbildning, metodstöd i mindre grupper,
kalibrering/avstämning mellan grupper, kollegial
granskning/redovisning, politisk avstämning samt
utarbetande av slutförslag.
21

Utvecklingschef, Ekonomichef, Chef tekniska förvaltningen, Stadsbyggnadschef, Miljöstrateg och Bitr.
projektledare för Utveckling Motala samt Kommunikationschef deltog i diskussionerna.
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x Mars
x April - Maj

Nämnderna yttrar sig över förvaltningens objekt.
Prioriteringsdiskussion och beslut om
planeringsförutsättningar 2017.

Utveckling
Under hösten fortsatte projektgruppen diskussionerna och utvecklingen av
verktyg för prioritering för investeringar samt om projektplaneringen. Ett fokus
var arbetet med de ”skalor” som ska användas, skalan för individers
välbefinnande, skalan för samhällets attraktivitet/tillväxt respektive skalan för
internt stöd. Tanken med det fortsatta arbetet var att översätta de politiska målen
till mått på skalorna, att bryta ned målen till fokusområden (det s k ”sjökortet”,
se Bilaga IV), att sätta intervall för problem, effekt och kostnad samt att använda
matriser för bedömning av nytta respektive kostnadseffektivitet (Hjälmroth
2015e).
I detta skede fortsatte även diskussionen om behovet av att utveckla en
kommunikationsplan för prioriteringsarbetet, t ex om vilken information som
skulle ges, till vem och vid vilka tidpunkter det skulle ske under processen.
Angående investeringsprocessen bestämdes att varje tillväxtinvestering skulle
beskrivas i samma struktur i prioriteringsverktyget som för tillkommande behov.
Alla tillväxtinvesteringar sammanställdes i en tabell där raderna utgjordes av
investeringsförslagen (prioriteringsobjekt) och kolumnerna av:
x belopp för olika kommande år
x problemets svårighetsgrad
x åtgärdens förväntade effekt
x bedömd nytta, kostnad/år
x kostnadseffektivitet
x rangordning.
Bedömningen av problemets svårighetsgrad och åtgärdens förväntade effekt
skulle relatera till kommunens visionsteman och fokusområden i det s k
”sjökortet”, ju fler områden som berördes ju svårare problem eller ju större
effekt, se Figur 11. Kolumnen för rangordning var inte ifylld, då någon
rangordning inte gjordes av förvaltningarna utan skulle ske på
kommunövergripande nivå. I varje ruta angavs den bedömning av de olika
prioriteringsaspekterna som gjorts i form av: mycket stor, stor, måttlig och låg.
Se Figur 12.
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Tredje versionen av ett prioriteringsverktyg
En tredje versionen av verktyget utvecklades under hösten 2015 och byggde på
det som hade skett när det gällde att hantera prioriteringar av investeringar.
Denna version gav även möjlighet att använda verktyget för prioritering av
behov som rörde kommunens inre organisation, genom att koppla bedömningen
av dessa behov till de mål som gällde för organisationen. I den tredje versionen
av verktyget kunde också bedömning av svårighetsgrad kopplas till politiska mål
och visioner såsom beskrivits i avsnittet ovan. Bedömningen av svårighetsgrad
kunde även kopplas till t ex lagar och andra föreskrifter, vilket kunde innebära
att svårighetsgraden blev större om det fanns ett lagkrav på att ett specifikt
behov skulle tillgodoses, se Figur 13.
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Figur 13. Motalas 1:a, 2:a och 3.e prioriteringsverktyg under 2013-2015, beskrivning av verktygens begrepp och innehåll i
förhållande till Nationell modell för prioritering i hälso- och sjukvård.
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Politisk process
Kommunstyrelsen fattade i slutet av september beslut om ”Kommunstyrelsens
preliminära resursfördelning inför Mål och resursplan (MoR) 2016 med plan
2017-2018”. Beslutet innefattade samtliga förslag till investeringar. Nämnderna
fattade också beslut i september om preliminär resursfördelning inom
nämnderna inför 2016, som grund för de ramar som sedan ska fördelas till
enhetschefer i deras budgetarbete. (Motala kommun 2015f)
Kommunfullmäktige fastställde i slutet av november ”Mål och resursplan 2016
med plan 2017-2018” och i december fastställdes den i nämnderna, inklusive
verksamhetsplan för 2016. Den politiska majoriteten 25 föreslog i Förslag till
Mål- och resursplan 2016 med plan 2017-2018 en (Solidariskt Motala 2015)
skattehöjning om 0,50 kronor till 21,70 kronor, vilket beräknades ge ökade
skatteintäkter om cirka 41 miljoner kronor. Detta ingick i kommunfullmäktiges
beslut (Motala kommun 2015e). Syftet beskrivs som:
”För att kunna öka kvaliteten i den offentliga verksamheten och för att möta den
ökande efterfrågan på kommunens olika verksamheter föreslår vi en
skattehöjning på 50 öre. Den ska vara en viktig del i finansieringen av en
långsiktigt hållbar politik för fler jobb, en skola för alla, socialt och ekologiskt
hållbar tillväxt och en kvalitativ omsorg.” (Solidariskt Motala 2015)

Planering
I slutet av november hölls sedan ett möte med nämndordföranden och
förvaltningschefer. Kommundirektören och projektledaren för
prioriteringsarbetet informerade om förslaget om det fortsatta arbetet, hur den
planeringen var i förhållande till kommunens ”årshjul” och hur planen för
arbetet med den fördjupade verksamhetsanalysen såg ut inklusive dess tidplan.
Uppfattning om arbetet
Politikerna och förvaltningscheferna gav sitt stöd till prioriteringsarbetet och
dess verktyg samt framtida planer. De ställde frågor och kommenterade t ex
vikten av en plan för extern kommunikation, att de behövde en diskussion om
var gränsen går för politiska beslut respektive vilka beslut som skall fattas på
andra nivåer går, att de fördjupade verksamhetsanalyserna skulle komma att ge
en bättre bild av vad som görs i verksamheterna samt att även medborgarna
behöver få veta detta och att om man förmedlar vad man gör till dem så kanske
även prioriteringar blir lättare att förstå för dem. En politiker uttryckte:
”Vi har inte gett oss in på något som är nytt egentligen. Det nya är att
vi har fått en struktur, den systematiken gör tillvaron mer begriplig.” (politiker)

25

Den politiska majoriteten ”Solidariskt Motala” består av s, v och mp.
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Uppfattningar om prioriteringsarbetet
Vid ett möte för förvaltningschefer och nämndordföranden den 26 november 2015
genomfördes en enkätstudie för att fånga deras syn på det prioriteringsarbete som
nu var påbörjat i kommunen. Syftet var även, liksom för tidigare enkätstudier, att
återföra resultaten av deras erfarenheter och synpunkter bidra till kommunens egna
interna lärande och fortsatta utvecklingsarbete (se beskrivning i Kapitel 1.3.2).
Ett exempel på en förväntan som en deltagare hade är:
”Motala kommun ska ha en tydlig struktur för öppna prioriteringar. Systematik och
struktur hjälper oss att medvetandegöra vad kommunen ska göra och inte göra i
såväl goda ekonomiska tider som sämre.”
De som besvarade enkäten ansåg att mest värdefullt med att starta ett
prioriteringsarbete var t ex att
x arbetet synliggör såväl möjligheter som begränsningar
x kommunen kan bli mer effektiv i sitt arbete med att skapa medborgarnytta
x beslut kan fattas med bra beslutsunderlag och att det blir en tydlig process
x det blir en mer objektiv bedömning
x det leder till delaktighet och dialog.
Exempel på vad som ansågs kunna vara negativt med att starta ett prioritringsarbete
var t ex att:
x det kan kännas övermäktigt och ta mycket tid
x det kan finnas en övertro på systematik och objektiva värden.
Vad som skulle kunna underlätta genomförandet av prioriteringsarbetet ansåg man
t ex kunna vara att:
x det finns ett genomtänkt ledningssystem (LedMot) där prioritringsarbetet kan
fasas in i ordinarie ledning och styrning
x det bör finnas en samsyn mellan politisk ledning och tjänstemannaledning att
arbetet är viktigt och att det bör göras långsiktigt
x ha en tydlig struktur för hur arbetet ska gå till samt att ha entydiga begrepp
x det finns en delaktighet hos medarbetare, chefer, politiker och medborgare samt
att ha tydliga roller och ansvar.
De största svårigheterna, å andra sidan, ansåg man t ex vara att:
x få en bred förståelse och delaktighet
x att hitta en gemensam modell 26 som passar den mångfacetterade verksamheten i
kommunen
x det kan finnas traditioner och revirtänk
x det kan finnas en bristande samsyn mellan politik och förvaltning.

26

Vid detta tillfälle användes ordet prioriteringsmodell istället för procedur och verktyg för prioritering som i
övrigt används i denna rapport.
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Det kommande arbetet med en fördjupad verksamhetsanalys ansåg man t ex skulle
kunna bidra med:
x bättre beslutsunderlag, fakta istället för känsla
x en strukturerad genomlysning av verksamheter
x att synliggöra vad som görs och att få en delaktighet bland medarbetarna
x en möjlighet för nämndernas ledamöter att göra bedömningar, d v s en politisk
styrning.

3.4 Fortsatt processutveckling under hösten 2015 inför ett fördjupat
analysarbete våren 2016
Utveckling
Projektgruppen fortsatte under hösten 2015 sitt utvecklingsarbete av
prioriteringsprocessen med att planera processen för den fördjupade
verksamhetsanalysen inför planeringsförutsättningarna 2017. Denna kom sedan
att genomföras under november 2015-mars 2016. Arbetsformerna och tidplanen
beslutades i projektgruppen, liksom en plan för olika typer av kommande beslut
som skulle ske i processen och en kommunikationsplan för processens olika
delar och beslut.
Arbetet med den fördjupade verksamhetsanalysen skulle ledas på övergripande
nivå av en nybildad styrgrupp bestående av kommundirektör, ekonomichef,
kommunledningsförvaltningens chef och personalchef. I denna rapport är dessa
personer även benämnda som tjänstemannaledningen, där även andra har kunnat
ingå. För arbetet skapas även en samordningsgrupp bestående av tre team om
fem controllers och två personalkonsulter samt ekonomer från respektive
förvaltning. Dessa skulle under november 2015 till mars 2016 personligen träffa
cirka tio verksamhetsområden under tiden som dessa skulle genomföra sin
fördjupade verksamhetsanalys.
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Omfattning fördjupad verksamhetsanalys
Verksamhetsanalysen är ett steg i planeringsprocessen:
x Påbörjades 2014 inför 2015 års process
x Under 2015/2016 inför 2017 års process ska modell 27, metodik och systemstöd,
fastställas
x Ge extra stöd till verksamheten i 2017 års process
x Inför 2018 års process – överlämning till en kontinuerlig process
Moment som ingår:
x Dokumentera grunduppdraget
x Sammanställa de viktigaste kvalitetsindikatorerna som speglar uppdraget
(volym, kvalitet, ekonomi, personal)
x Analysera nuläge och behov samt kompetenskritiska områden
(inkl omvärldsanalys)
x Beskriva de områden som är lägst prioriterade – med stöd av
prioriteringsmodellen
Nivå i organisationen:
x Verksamhetschef eller motsvarande ansvarar för att upprätta sin
verksamhetsanalys
x Samtliga verksamhetsområden omfattas
(eller motsvarande nivå under förvaltningschef)
Avgränsning – vad ingår inte:
x Utvecklingsområden listas på en restlista
x Investeringsprocessen hanteras i en separat process som integreras med
planeringsförutsättningarna
Figur 12. Planering för omfattning av fördjupad verksamhetsanalys 2015-2016
(Hjälmroth 2015d).

Den fördjupade verksamhetsanalysen skulle ske inom alla verksamhetsområden
och inrymma aktiviteter i form av utbildning, metodstöd i mindre grupper,
kalibrering/avstämning mellan grupper, kollegial granskning/redovisning,
politisk avstämning samt utarbetande av slutförslag.
Hur processen för den fördjupade verksamhetsanalysen som skulle genomföras
under våren 2016 sedan kom att se ut, genomföras och vilka politiska beslut den
skulle leda fram till beskrivs inte dock i denna rapports omfattning.

27

Vid detta tillfälle användes ordet prioriteringsmodell istället för procedur och verktyg för prioritering som i
övrigt används i denna rapport.
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4. UTVECKLINGSARBETET UR ETT FÖRBÄTTRINGSOCH IMPLEMENTERINGSPERSPEKTIV
I detta kapitel analyserar vi Motala kommuns utvecklingsarbete, utifrån
förbättrings- och implementeringsaspekter (vars teoretiska ram beskrevs i
Kapitel 1.3.6). I denna analys ingår en summering av vad vi uppfattar har
underlättat och vad som har utgjort utmaningar i utvecklingsarbetet i Motala
kommun.

4.1 Förbättrings- och implementeringsobjektet
När arbetet påbörjades fanns inget färdigt koncept, metod eller ”objekt” som
skulle föras in. Däremot fanns det en beskrivning av vilka kärnkomponenter som
den nya prioriteringsprocessen skulle innehålla för att nå syftet och åtgärda
sådant som uppfattades vara problem med den nuvarande
resursfördelningsprocessen. Dessa kärnkomponenter var bl a att den förbättrade
processen skulle kännetecknas av: transparens, systematik, tydlighet, brett
deltagande, bygga på gemensam värdegrund, fakta och praktikbaserad kunskap
samt integreras i kommunens kvalitets- och ledningssystem.
Arbetet åren 2014-2015 avgränsades till att omfatta prioritering avseende
tillkommande nya och förändrade behov när det gällde driftkostnader inom
förvaltningarna och större tillväxtinvesteringar i hela kommunen.
Förändringsprocessen tog sin utgångspunkt från den befintliga
resursfördelningsprocessen.
Tyngdpunkten i utvecklingen av prioriteringsprocessen låg i första hand på att
anpassa ett befintligt verktyg, Nationell modell för öppna prioriteringar inom
hälso- och sjukvård, för att skapa öppenhet och systematik i beslutsunderlagen.
Den modellen utgår från etiska principer och riktlinjer för prioritering och
resursfördelning inom hälso- och sjukvård. Modellen skulle m a o över föras
från en kontext och adapteras till en annan innan den kunde implementeras.
Initialt i utvecklingsarbetet diskuterades om dessa etiska principer och riktlinjer
skulle kunna gälla även inom kommunens hela ansvarsområde. Man kom fram
till att de skulle kunna tillämpas i hög grad, men också att de i vissa situationer
eventuellt skulle kunna komma i konflikt med andra lagar och förskrifter som
kommunen är skyldig att följa inom olika förvaltningsområden. Hur det skulle
hanteras var något som den kommande utvecklingen av prioriteringsarbetet
behövde lösa.
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4.2 Kontext, aktörer och användare – organisationens
förutsättningar för utveckling och implementering
I Motala kommun fanns, när utvecklingsarbetet började, en nyorientering som
pågått under flera år och som har utmynnat i ett nytt ledningssystem inklusive
kvalitetsarbete. Ledningssystemet hade hunnit mogna när utvecklingen av
prioriteringsprocessen började men organisationen förefaller fortfarande öppen
för förändring. Den utveckling som skett visar på att det fanns en uthållighet för
att skapa förändring och kvalitetsutveckling. Kommunen och den kommunala
organisationens storlek innebar att arbetet med att utveckla ett
prioriteringsarbete blev hanterbart, samtidigt som kommunen var tillräckligt
resursstark när det gäller kompetens och ekonomi. När arbetet inleddes 2013 var
kommunens budget i balans och det fanns ett överskott för investeringar. Detta
överskott minskade succesivt under de kommande två åren.
Kommunens verksamhet sträcker sig över flera välfärdsområden, vilket innebär
att det är betydligt mer varierande prioriteringsobjekt som finns i kommunen än
vad Nationell modell för prioritering en gång utvecklades för. En kommun styrs
av flera olika lagar. Vissa områden är utpräglat lagstyrda t ex där vissa
rättigheter har stipuleras till medborgare medan det inom andra områden finns
en större frihet för kommunen att välja vad och hur man gör. Det finns även
områden som bygger på avgiftsbelagd service, med medborgare som kunder.
Detta ger andra förutsättningar för prioritering än vad som dominerar inom
hälso- och sjukvård.
Motala kommun har en relativt platt organisation med förhållandevis stor
kontinuitet i bemanning och inom politik. Det har skapat möjlighet till
direktkommunikation mellan de olika aktörerna. Mottagandet av det nya
arbetssättet har varit övervägande positivt bland användarna enligt enkätsvar och
våra observationer.
Det finns flera olika aktörer som är mer eller mindre involverade i
förändringsarbetet och dessa har delvis olika roller. Flera av dem är både
utvecklare av det som ska föras in samtidigt som de är användare av såväl
verktyg för prioritering som deltagare i prioriteringsprocesser. Den politiska
majoriteten uttryckte en önskan om att utveckla kommunens
prioriteringsprocess. De som initierade utvecklingen av kommunens
prioriteringsprocess var till viss del inspirerade av prioriteringsarbete inom
hälso- och sjukvård. Det fanns politiker som hade erfarenhet av
prioriteringsarbete inom landstinget samt tjänstemän som kände till Nationell
modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård. I kommunen fanns en
tjänstemannagrupp på ledande nivå där flera har många års erfarenhet av arbete i
kommunens förvaltningar.
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Till stor del har projektgruppen tillsammans med tjänstemannaledningen stått
för utvecklingen av verktyg för prioritering och att skapa en prioriteringsprocess
som knyter an och används i resursfördelningsprocessen. De har även varit
involverade som aktörer i prioriteringsprocessen. Andra tjänstemän i
kommunförvaltning, förvaltningschefer och verksamhetschefer, har varit andra
aktörer som gett synpunkter på såväl verktyg som process, men även användare
av desamma. Politiker har varit uppdragsgivare för det nya arbetssättet men de
var också aktörer i sina beslut och användare av de verktyg och processer som
utvecklats.
Det finns även potentiella aktörer som så småningom kommer att beröras av
prioriteringsprocessen direkt eller indirekt, såsom andra anställda inom
kommunen än de som varit direkt involverade i prioriteringsarbetet. Medborgare
kan också ses som en potentiell och högst berörd aktör av prioriteringar som
görs i kommunen. Under den tid som denna rapport omfattar har vi inte kunnat
observera om eller hur andra anställda eller medborgare tagit del av
utvecklingen som har pågått.
Prioriteringscentrum var också en aktör, med geografisk närhet, som fanns
tillgänglig under hela utvecklingsarbetet och som bidrog med externt stöd och
var samverkanspart till kommunen i utvecklingen av process och verktyg för
prioriteringar.

4.3 Strategier
Det går att identifiera flera aktiviteter och strategier som har använts av
kommunen för att understödja utvecklingen av en ny prioriterings- och
resursfördelningsprocess.
4.3.1 Stegvis planera, genomföra, studera och agera för förändring
Motala kommuns arbete med att utveckla en systematisk prioriteringsprocess
har varit och är ett långsiktigt arbete och utgör en fortsättning av en flerårig
utveckling av kommunens ledningssystem.
En viktig start för kommunens utvecklingsarbete var att det fanns en
problembeskrivning av den befintliga resursfördelningsprocessen. Ett problem
ansågs vara att de politiska målen och visionerna inte gavs tillräckligt utrymme i
fördelning av resurser, vilket kunde ge en konserverande effekt med begränsat
utrymme för förnyelse.
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Avsikten med förändringsarbetet var att skapa en prioriteringsprocess som bl a
skulle bidra till högre uppfyllelse av politiska visioner och mål och som skulle
kunna användas vid beslut t ex om ransonering vid ekonomisk nedgång.
Den utveckling av prioriteringsprocessen som hittills har genomförts har skett
stegvis. Det kan ses som en kombination av ett innovations-, förändrings- och
förbättringsarbete med klassiska upprepade förbättringscykler samt ett
implementeringsarbete. De olika faserna i förändringsarbetet har varit: en fas av
planering och utveckling av det nya arbetssättet (vilket även har inneburit viss
innovation), genomförandefas då arbetssättet har tillämpats i den version som
den befunnits i då, värderingsfas med reflektion över hur arbetet fungerade i den
första genomförandefasen och vad det lett till samt en fas då arbetssättet har
justerats och fortsatt att utvecklats för gå in i en ny förbättringscykel.
Samtidigt som verktyg och processer för prioritering har utvecklats har
kommunens förändringsarbete även handlat om att implementera en vision om
vad man vill uppnå och att införa det nya arbetssättet i organisationen.
4.3.2 Anknyta det nya till det befintliga
En strategi var att utgå från det befintliga ledningssystemet och sedan utveckla
och integrera prioriteringsprocessen i det. Den nya processen har hittills
utvecklats i relation till de rutiner som redan fanns. De nya
prioriteringsaktiviteterna knöts till den befintliga budgetprocessen för drift och
investeringar samt till processen för kompetensförsörjning. En strategi var t ex
att koppla inventeringen av nya och förändrade behov till analys av
verksamheternas resultat, kvalitet och utmaningar i relation till mål. Det gav en
grund för att på ett strukturerat sätt identifiera prioriteringsobjekt i form av
problem som skulle behöva åtgärdas.
4.3.3 Skapa ledning för projektet
Arbetet utgick från en befintlig tjänstemannaledning med kommundirektör,
utvecklingschef, ekonomichef och med andra chefer som associerades till
arbetet allt efter behov, såsom HR- och IT-chefer, samhällsbyggnadschef.
Relativt tidigt rekryterades en controller inom kommunledningsförvaltningen
som stöd för utvecklingsprocessen och som sedan fick rollen som projektledare
för arbetet. Så småningom tillsattes en controller för varje förvaltning, vilka
tillsammans med projektledaren kom att utgöra projektgruppen. Deras roll var
bl a att utveckla kunskap och metoder för prioritering samt att ge stöd till de
olika förvaltningarna. Projektgruppen kom att bli en operativ kärngrupp för
förändringsarbetet. De fick stöd av varandra i arbetet och utvecklade en
gemensam kunskap över förvaltningsgränserna.
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4.3.4 Bygga kunskap, kompetens och lärande
Tjänstemannaledningen insåg tidigt vikten av att lära sig mer om hur ett
systematiskt prioriteringsarbete kunde gå till och att det var viktigt att dra
lärdom av andras erfarenhet och kunskap. De gjorde studiebesök bl a hos
Region Östergötland som var en pionjärorganisation inom området, de tog också
del av dokumentation av hur andra landsting och verksamheter hade genomfört
sina prioriteringsarbeten.
Motala kommun startade tidigt en samverkan med Prioriteringscentrum.
Samverkan innebar att kommunen skulle få stöd i sin utveckling och att
Prioriteringscentrum skulle följa och dokumentera arbetsprocessen för att
ytterligare utveckla prioriteringskunskap. Projektledare och utvecklingschef gick
under två år ett utbildnings- och handledningskurs vid Prioriteringscentrum
parallellt som de var involverade i utvecklingen av Motalas prioriteringsprocess.
I kommunens kunskaps- och metodutveckling ingick att konsultera
Prioriteringscentrum allt efter som behov uppstod. Stödet kunde handla om att
föra samtal om utveckling och bidra med kunskap om prioriteringsarbete och
verktyg för prioritering. Exempelvis skedde anpassningen och nyskapandet av
verktyg och modell för prioritering i dialog mellan projektgruppen, olika
verksamhetsföreträdare och Prioriteringscentrum.
Kunskapsutvecklingen byggdes inifrån organisationen med personer som hade
identifierats ha både kompetens och förmåga att utveckla, integrera och kunna
bli kunskapsbärare av det nya. Kunskap om prioritering och
prioriteringsprocesser integrerades med kunskap om den organisation inklusive
politiska mål, där den nya prioriteringsprocessen skulle implementeras.
4.3.5 Kommunicera, interagera och förankra
Tjänstemannaledningen har vid flera olika tillfällen förankrat och kommunicerat
med direkt berörda aktörer och användare i organisationen. Man tog t ex fram
några budskapsbilder för att sätta in prioriteringsarbetet i sitt sammanhang (se
Bilaga V). Det också funnits andra tillfällen då projektgruppen har fört dialog
kring den nya processen med olika aktörer. Däremot är det oklart i vilken
omfattning det nya arbetssättet har kommunicerades till alla de medarbetare i
organisationen som inte varit direkt involverade i prioriteringsprocessen. Det
fanns funderingar kring när och hur prioriteringsarbetet skulle kommuniceras
utåt till medborgarna, men det genomfördes inte någon särskild aktivitet kring
detta under den tidsperiod som denna rapport belyser.
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4.4 Omständigheter som har underlättat arbetet
Det fanns flera gynnsamma kontextuella faktorer som troligen har haft betydelse
för kommunens möjlighet att utveckla sin prioriteringsprocess. I kommunens
ledningsorganisation fanns det positiva erfarenheter av långsiktiga förändringar
av deras ledningssystem, vilket kan ha ökat deras förändringsbenägenhet.
Det fanns också ett upplevt problem med den nuvarande situationen. Det bidrog
till att legitimera och ge motiv för en förändring. Det fanns bland många av de
involverade personerna i organisationen en positiv förväntan inför utvecklingen
av en systematisk prioriteringsprocess. I enkäterna framgår att det fanns en
förhoppning om att det nya arbetssättet skulle kunna ge en större systematik och
öppenhet kring prioritering av problem och åtgärder. Och det politiska initiativet
byggde bl a på en förväntan att en ny prioriteringsprocess skulle ge större
möjlighet att genomföra politiska ambitioner.
Under förändringsarbetet har det funnits en politisk ledning som gett uttryck för
uthållighet, en intresserad tjänstemannaledning som hade förmågan att
genomföra förändringsarbetet och en adekvat organisation för
förändringsarbetet. Det är viktiga aspekter när det gäller att utveckla och
implementera nya arbetssätt, att de i stor sett alltid kräver uthållighet men även
resurser. När arbetet sattes i gång i Motala kommun fanns det en politisk ledning
som stod bakom förändringen och som har hållit fast vid den. Det fanns en
tjänstemannaledning som visat sig skicklig, aktiv och som kunnat skapa
tillräcklig uppslutning kring förändringen bland berörda aktörer. En viktig
aspekt var att förändringsarbetet leddes av några av de högsta tjänstemännen i
organisationen, vilket gav direkt stöd till projektledaren. Det bör även ha haft ett
stort signalvärde till övriga medarbetare, då det visar att ledningen ansåg att
denna utveckling var viktig.
De valda strategierna förfaller också ha fallit väl ut och underlättat
förändringsarbetet eftersom det blev en acceptans för prioriteringsarbetet bland
dem som var involverade. En väsentlig strategi för att uppnå det var att arbeta
stegvis och anpassa det som skulle föras in till de redan befintliga rutinerna.
Andra betydelsefulla strategier har varit att skapa en adekvat ledning av arbetet
på rätt nivå samt att tillföra tillräckliga resurser för att ge stöd till förändringen
bl a i form av en projektledare och en projektgrupp av controllers.
Projektgruppens sammansättning och att deras funktioner var nya vid tidpunkten
för utvecklingsarbetets start, underlättade troligen deras möjlighet att som grupp
kunna utveckla arbetet under trygga former. Strategin att tillföra kunskap och
bygga egen prioriteringskunskap har varit en förutsättning för att
förändringsarbetet har kunna genomföras.
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Det gav även goda förutsättningar för att den nya prioriteringsprocessen ska
kunna för att finnas kvar och utvecklas vidare. En annan viktig strategi som
underlättade förändringsarbetet var att ha återkommande dialog och
kommunikation med involverade personer.
Det gav olika involverade aktörer möjlighet att ge återkoppling och delta i
utveckling av verktyg och process. Medarbetare eller politiker har, enligt vad vi
vet, inte heller framfört att de saknat information om det pågående
utvecklingsarbetet.
Det fanns m a o flera omständigheter som underlättade utveckling och
implementering av ett nytt arbetssätt med en systematisk prioriteringsprocess i
organisationen.

4.5 Omständigheter som har varit utmaningar i arbetet
Under utvecklingsarbetet med att skapa en ny systematisk prioriteringsprocess
förekommer naturligtvis även utmaningar av olika slag. En utmaning var att
överföra etiska principer, riktlinjer och en metod för systematisk prioritering
från hälso- och sjukvård (Nationell modell) och tillämpa dem inom prioritering
och resursfördelning i inom och mellan förvaltningar i en kommun. I förarbeten
till prioriteringspropositionen nämns att de etiska principerna skulle kunna gälla
för resursfördelning inom andra välfärdssektorer utöver hälso- och sjukvård. I
Motala kommun kom man fram till att dessa principer skulle gå att tillämpa vid
resursfördelning inom alla kommunens verksamhetsområden. En kommun styrs
av flera olika lagar och inom kommunen finns många helt olika typer av
verksamhetsområden och ansvarsområden, vilka potentiellt kan komma i
konflikt med de etiska principerna. Vissa områden är utpräglat lagstyrda där
vissa rättigheter stipuleras till medborgare medan det inom andra områden finns
en större frihet för verksamheter att ta beslut om vad och hur olika behov som
ska tillgodoses. Vissa områden är helt eller delvis avgiftsbaserade då kunder
betalar för kommunens service medan andra områden är helt skattefinansierade.
Olika områden berör även olika grupper av medborgare och olika aspekter av en
kommuns ansvar och utveckling. Sammantaget gör detta att
prioriteringsobjekten inom en kommun och dess förvaltningar är mycket
heterogena.
Det blev en stor utmaning att skapa adekvata mått som gick att hantera över de
olika förvaltningsområdena och prioriteringsobjekten t ex för att bedöma
problemens svårighetsgrad och nytta med en åtgärd. Ett sätt att hantera det var
att ta fram olika mått för samhällsnivån, individnivån (medborgare) respektive
organisationsnivån.
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En annan fråga gällde hur sådant som uppfattades vara tvingande p g a lagar och
föreskrifter skulle hanteras i ett prioriteringsarbete. Lösningen blev att om ett
problem omfattades av en lag som föreskriver vilka behov som ska tillgodoses,
så skulle det anges och ingå i bedömningen av hur svårt ett problem var, vilket
då ledde till att svårighetsgraden bedömdes vara större. Det medförde att
problemet skulle få en högre rangordning i en prioritering. Även i en sådan
situation kunde det finnas flera sätt att åtgärda problemet, vilka kunde ge olika
nytta och till olika kostnad. Det innebar i så fall att även dessa
prioriteringsobjekt som omfattade problem med olika åtgärder kunde få olika
rangordning.
En annan utmaning var hur politiska visioner och mål skulle kunna få inflytande
över prioriteringarna. Det löstes genom att integrera och använda målen och
visionerna i bedömningen av problemens svårighetsgrad och nytta framför allt
på samhällsnivån och särskilt när det gällde prioriteringsarbetet för
investeringar. Ett av de politiska syftena med att utveckla prioriterings- och
resursfördelningsprocessen var att kunna frigöra resurser som kunde omsättas i
nya åtgärder för att nå högre prioriterade politiska mål. För att hantera det
uppmanades verksamheterna att beskriva det som de ansåg vara lägst rangordnat
inom sin verksamhet. Det visade sig dock inte komma in så många sådana
förslag, vilket medförde att tjänstemannaledningen och projektgruppen insåg att
detta moment behövde utvecklas vidare.
När utvecklingsarbetet startade år 2013 hade kommunen en budget i balans, de
hade t o m ett överskott. Det blev heller inga problem att prioritera mellan olika
objekt i drift- och investeringsbudget under år 2014 och 2015, då alla förslag till
investeringar kunde antas. Budgetläget förändrades och överskottet minskade
successivt under år 2015. Det har ännu inte visat sig vad en mer ansträngd
ekonomi som förutspåtts kan komma att innebära för kommunens
prioriteringsarbete.
Både utvecklingen av och det faktiska prioriteringsarbetet innebar också
förändringar av arbetsuppgifter för vissa tjänstemän/medarbetare. Det kom
även in en ny yrkesgrupp i form av controllers inom de olika förvaltningarna,
vilka fick en nyckelroll i utvecklingen och genomförandet av
prioriteringsarbetet. Allt detta sammanlagt kan ge upphov till konflikter i en
organisation då befintliga arbetssätt ska förändras. Eventuella friktioner som
uppstod i organisationen ledde inte, så vitt vi förstår, till några allvarliga
problem för arbetsprocessen.
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Instruktionen om hur det nya prioriteringsverktyget skulle användas första
gången i prioriteringsprocessen våren 2015, avseende nya och förändrade behov
i drift och av tillväxtinvesteringar visade sig inte ha varit helt tydlig för dem som
skulle använda det. Det förefaller ha lett till olika tolkningar av vad begrepp som
t ex problemets svårighetsgrad eller nytta betydde och hur det skulle tolkas och
anges. Detta var också en lärdom som ledde till att controllerna på de olika
förvaltningarna skulle utgöra en gemensam stödresurs för prioriteringsprocessen
och föra en dialog med de olika förvaltningarna i det fortsatta arbetet.
Det fanns farhågor hos en del medarbetare inom organisationen att
prioriteringsarbetet skulle komma att ta tid, bli allt för omfattande och för svårt.
När medarbetarna väl hade prövat arbetssättet upplevde de dock att det hade gett
betydligt bättre systematik i beslutsunderlagen än tidigare. Arbetsinsatsen
uppfattades även rimlig i förhållande till vad det gav.
Sammantaget kan sägas att de utmaningar som hittills uppstått under arbetet har
kunnat lösas och hanteras. De har snarare bidragit till ny kunskap och lärande
som kan användas i det fortsatta arbetet.
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5. SLUTSATSER
Vi kan konstatera att Motalas arbete har utvecklats i linje med deras intentioner.
Motala kommun har under åren 2013-2015 tagit flera viktiga utvecklingssteg i
att skapa en systematisk prioriteringsprocess. Prioriteringsprocessen omfattar nu
alla förvaltningar och verksamheter i kommunen och är integrerad i kommunens
befintliga ledningssystem. Såväl etiska principer och riktlinjer för prioriteringar,
som kommunens politiska mål, ger nu vägledning för prioriteringar genom det
verktyg som har utvecklats under dessa år.
För att nå framgång i utvecklingsarbetet har även olika utmaningar hanterats. En
viktig förutsättning var att man åstadkom en acceptans bland berörda aktörer
som möjliggjorde en utveckling av ett nytt arbetssätt genom att
prioriteringsarbetet och utvecklingen av dess verktyg vid flera olika tillfällen
förankrades och kommunicerades med involverade aktörer och användare i
organisationen. En utmaning var att skapa relevanta mått i verktyget, t ex för att
bedöma problemens svårighetsgrad och nytta med en åtgärd, då de skulle passa
olika förvaltningsområden med deras olika typer av verksamheter. Detta löstes
genom att arbeta fram olika mått för samhällsnivån, individnivån (medborgare)
respektive organisationsnivån och även koppla dem till politiska mål. En annan
utmaning var att medarbetarnas tolkning och förståelse av instruktioner och
begrepp varierade. Detta hanterades genom att göra utbilningsinsatser och att
inrätta olika typer av stödresurser under prioriteringsarbetet. Sammantaget ledde
detta till att arbetet har kunna fortsätta att utvecklas.
Prioriteringsarbetet har hittills inte inneburit något politiskt beslut som innefattar
att medel har flyttats mellan olika förvaltningar eller att verksamheter har
ransonerats utifrån underlag som tagits fram i prioriteringsarbetet. Detta innebär
att vi inte kan uttala oss om hur en politisk process, som innefattar diskussion
och beslut om omfördelning eller bortval, har fungerat utifrån den process och
det verktyg som utvecklats i kommunen. Detta är kanske något som blir ett
resultat av framtida processer och då kan studeras.
Slutligen vill vi framhålla att troligen hade inget av detta varit möjligt att
genomföra om det inte hade varit för en uppsättning av goda förutsättningar i
Motala kommun. Framför allt handlar det om att det fanns en uthållig politisk
ledning och tjänstemannaledning, ett uttalat motiv och syfte, en vilja till
utveckling samt kompetens och förmåga till att utveckla kunskap hos de aktörer
som initierade och genomförde förändringsarbetet. Att Motala kommun har
startat en utveckling av en systematisk prioriteringsprocess inklusive verktyg
gör att de bör kunna stå väl rustade för att kunna hantera framtida utmaningar
avseende ekonomisk situation, befolkningsutveckling, tillgång arbetskraft och
kompetens.
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Åtgärd

Ange vad som är
den specifika
åtgärden för
hälsoproblemet.
Hälsotillståndet Åtgärden ska
ska vara
vara tillräckligt
tillräckligt
specificerad så
specificerat så
att effekt/nytta
att åtgärden kan och kostnad kan
kopplas till den. kopplas till den.

Hälsotillstånd
som ska
åtgärdas.

Prioriteringsobjekt = Hälsotillstånd
+ åtgärd

Tillstånd

Patientnytta/
Effekt på hälsa och
livskvalitet
Bedömningsskala:
Bedömningsskala:
Mycket stor, Stor,
Mycket stor, Stor, Måttlig,
Måttlig, Liten
Liten, Ingen
Bedömningen ska grundas
Bedömningen ska
på:
grundas på:
- Effekt på aktuellt
- Aktuellt
hälsoproblem/tillstånd hälsoproblem/tillstånd
(funktionsnedsättning,
(funktionsnedsättning,
lidande, livskvalitet)
lidande, livskvalitet)
- Problemets/tillståndets - Effekt på framtida risk för
ohälsa (förtida död,
varaktighet
funktionsnedsättning,
(kortvarigt, långvarigt,
lidande, nedsatt livskvalitet)
livslångt)
- Åtgärdens
- Risk för ohälsa
om åtgärden inte utförs patientsäkerhet
(fri från allvarlig
(förtida död,
komplikation/skaderisk)
funktionsnedsättning,
lidande, nedsatt
Vårdåtgärdens effekt ska
livskvalitet)
ställas i relation till bästa –
sämsta tänkbara hälsa och
Bedöm hur svårt
livskvalitet som är möjligt
problemet är i relation
att människor kan ha, för
till människors bästa
att få fram patientnyttan.
tänkbara – sämsta
Om åtgärden inte har någon
tänkbara hälsa och
belagd nytta eller effekt bör
livskvalitet.
detta inte föras in i en
rangordning utan forskning
och utveckling bör i stället
övervägas för att utvärdera
åtgärdens effekt.

Svårighetsgrad

Finns det några
kunskapsunderlag om
vilken
patientnytta/hälsoeffekt åtgärden har
och/eller om dess
kostnadseffektivitet?

Ange vad som är
bästa tillgängliga
kunskap och om den
bygger på:
Forskningsbaserad
kunskap
och/eller
Det ska vara en rimlig Erfarenhetsbaserad
relation mellan
kunskap
åtgärdens
patientnytta/hälsoÄr kunskapseffekt och dess
underlaget svagt så
kostnader.
kan det tala för en
Rimligheten ligger i
lägre rangordning än
en bedömning av hur om det finns goda
mycket en
vetenskapliga belägg
”hälsovinst” får
för god effekt.
kosta. Jämför med
den alternativa
åtgärd som finns i
nuläget.

Bedömningsskala:
Mycket hög, Hög,
Måttlig, Låg
Vårdåtgärdens effekt
på hälsa och
livskvalitet i
förhållande till
kostnader.
Kostnadsberäkningen
kan omfatta:
Direkta kostnader
(inom hälso- och
sjukvård)
och eventuellt
Indirekta kostnader
(utanför hälso- och
sjukvård).

Kostnadseffektivitet Kunskapsunderlagens kvalitet

Instruktioner till arbetsblad – Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård.

Hälsotillståndets
svårighetsgrad
har stor
betydelse för
rangordningen
. En liten
svårighetsgrad
kan aldrig ge
en hög
rangordning.

Rangordningen
bygger på en
sammanvägning av
svårighetsgrad,
patientnytta/
effekt på hälsa,
kostnadseffektivitet
samt med
hänsyn till
kunskapsläget.

Högst = 1 Lägst = 10

Rangordning

Bilaga I.
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Bilaga II.
Genomförda enkäter.
Tidpunkt

Målgrupp

Antal
frågor om
prioriteringsarbetet

Frågeområden (teman)

Enkät I

Juni
2014

projektgrupp,
stabsfunktioner,
verksamhetschefer

131

motiverbarhet, lämplighet,
insatthet, samsyn, öppenhet,
förväntningar, genomförbarhet,
underlättande faktorer resp.
hinder, värdefullt resp. negativt

Enkät
II

Feb
2015

projektgrupp,
stabsfunktioner,
förvaltningschefernas
ledningsgrupper,
verksamhetschefer,
ekonomer,
personalkonsulter,
utredare

172

motiverbarhet, lämplighet,
samsyn, insatthet, öppenhet,
tydlighet, dagens värdefullhet,
förbereddhet, genomförbarhet,
förväntningar, underlättande
faktorer resp. hinder, värdefullt
resp. negativt

Enkät
III

Mars
2015

politiker i
Kommunstyrelsen
och i nämndernas
presidier

173

motiverbarhet, lämplighet,
insatthet, öppenhet, tydlighet,
förbereddhet, värdefullhet,
genomförbarhet, förväntningar,
underlättande faktorer resp.
hinder, värdefullt resp. negativt

Enkät
IV

Nov
2015

förvaltningschefer,
nämndordföranden

254

motiverbarhet, lämplighet,
tydlighet, öppenhet, samsyn,
insatthet, tydlighet, delaktighet,
dagens värdefullhet,
genomförbarhet, förväntningar,
dialogmöjligheter,
bedömningsutrymme, tidigare
erfarenheter, underlättande
faktorer resp. hinder, värdefullt
resp. negativt, bidrag,
kommentarer om
investeringsprocessen

Not: Förutom frågor som direkt berörde prioriteringsarbetet ställdes även ett antal bakgrundsfrågor:
1) plus frågor om befattning, om man har ett särskilt uppdrag att arbeta med prioriteringsprocessen, kön.
2) plus frågor om befattning, organisationsnivå, om man har ett särskilt uppdrag att arbeta med prioriteringsprocessen,
antal år man arbetat i kommunen, kön, övriga kommentarer.
3) plus frågor om organisationsnivå, om man har en tydlig roll att arbeta med prioriteringsprocessen, antal år man arbetat
i kommunen, kön, om man har tidigare erfarenhet av att arbeta med prioriteringsarbete i en kommun, övriga
kommentarer.
4) plus frågor om befattning, organisationsnivå, om man har ett tydligt uppdrag att arbeta med prioriteringsprocessen,
antal år man arbetat i kommunen, kön, övriga kommentarer.

Hur ska det
ske?

Hur ska det
ske?

Är det för alla medborgare?
Är det för specifika grupper?

Är det för organisationen?

För
vilka
och
vilka
mått

(*problemtillstånd alternativt
utgångspunkt mot en
eftersträvad situation där det
nu är en brist eller finns en
önskan om något annat)
Vad är liten, måttlig, stor,
mycket stor brist i relation till det
som eftersträvas?
T.ex. i relation till
- Livskvalitet
- Hälsa
- Nöjdhet
- Välfärd
- Samhällets utveckling
- Annat
- Effektiv organisation
- Medarbetarnöjdhet
- Arbetsmiljö
- Miljö
- Annat

Insats/Process/ Brist i situation/måluppfyllelse
Metod/Åtgärd
(GAPET till det optimala)
Liten
Måttlig
Stor
Mycket stor
Hur ska det
Hur besvärligt är det för
ske?
målgruppen/situationen nu och
i framtiden om åtgärden inte
utförs, i relation till det optimala?
Varaktighet?
Risker?
Hur många är
berörda/utbredning?
Lagstadgat krav?
Politiskt mål?

Situation/Problem – Mål
(målgrupp)

Vad är situationen* som ska
åtgärdas, för vilka, varför,
vad är det som ska uppnås?

Insats/Process/ Angelägenhetsgrad
Metod

Behov/krav

Svårighetsgrad

Åtgärd

Tillstånd

För
vilka
och
vilka
mått

Vad
och hur

Nation.
modell
Motala
1:a
förslag
Alt.
förslag
Skala

Vad är liten,
måttlig, stor,
mycket stor nytta?
T.ex. i relation till
- Livskvalitet
- Hälsa
- Nöjdhet
- Välfärd
- Samhällets utv.
- Annat
- Effektiv org.
- Medarb.-nöjdhet
- Arbetsmiljö
- Miljö
- Annat

Nytta för
målgruppen
Liten
Måttlig
Stor
Mycket stor
Vilken nytta gör
åtgärden i relation
till optimal
situation/mål

Kundnytta/effekt

Patientnytta/effekt

Vad är en låg,
måttlig, hög,
mycket hög
kostnad respektive
effektivitet eller
kostnadseffektivitet?

Kostnad +
effektivitet/K-E
Låg
Måttlig
Hög
Mycket hög
Hur stor är nyttan/
effekten på det som
ska åtgärdas i
relation till kostn.?

Kostnad + effektivitet

Kostnadseffektivitet

Underlag till diskussion om adaptation av Nationell modell för prioritering till en kommunal kontext (Krevers 2015).
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Rang

Konsekvens

Bilaga III.

Locka besökare och
stimulera egna invånare
till att besöka
evenemang och
anläggningar i Motala
Värdskap
Gott värdskap och ett
utvecklat kvalitetsarbete
med verktyg för
uppföljning och dialog.

Evenemang
Gemensam strategi och
organisation med ett
strukturerat arbetssätt.
Utbud för längre säsong.
Evenemang som stöder
vision och varumärke ska
prioriteras.

Stimulera befintliga och
locka nya invånare att bo
i Motala

Boendemiljöer
Hög tillgänglighet,
välvårdat, tryggt och
säkert med god funktion.
En god vardagsmiljö för
hållbar livsstil

Kommunikationer
Lätt och miljövänlig att ta
sig till och från
målpunkter inom
kommunen samt inom
och mellan regionerna.
God försörjning av
snabba och stabila nät.
Kollektivtrafik samt gång
och cykel prioriteras.

Strategi

Fokusområden

Fler besökare!
Fördubblad omsättning
inom besöksnäringen

Fler invånare!
45 000 invånare

Mission
Mål 2030

Värdskap och
Upplevelser

Bo och Leva

Visionstema

Nyföretagande
Mångfald – stärka
underrepresenterade
grupper.
Inkubatorverksamhet

Entreprenörskap
Stimulera
innovationskraft
Nya branscher
Hållbarhet
Samförstånd och
framåtanda

Fler företag!
4 500 företag med
registrerade arbetsställen i Motala kommun
Stimulera befintligt
företagande,
nyföretagande och
etableringar

Företag och
Entreprenörskap

Infrastruktur
En sammanhållen stad
med tydliga stråk mellan
viktiga målpunkter.
Infrastruktur för
energisystem,
transporter,
avfallshantering och VA
med fokus på människa
och miljö.

Stadsmässighet
En omsorgsfull
gestaltning av det
offentliga rummet med
människa och miljö i
centrum.

Underlätta och locka till
byggnation och
investeringar

Fler bostäder!
1000 nya bostäder

Hållbar och attraktiv
stad

Motala – den öppna, stolta och innovativa sjöstaden  Vision till år 2030
Visionen och utvecklingsplanen skapar hållbar tillväxt i Motala.

Motala kommuns visioner, mål, strategier och fokusområden, det s k ”Sjökortet”

Öppenhet
Att aktivt kommunicera
genomförda åtgärder och
uppnådda resultat såväl
intern som externt
Hemsidan, Skyltning
Implementering av
kärnvärden
Varumärket Sjöstaden
Fortsätt arbete med att
utveckla
platsvarumärket.

Fler vänner!
Det mest attraktiva
platsvarumärket i
Östergötland
Befästa och
marknadsföra
platsvarumärket

Motala i Omvärlden
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Fler invånare!
45 000 invånare

Stimulera befintliga och
locka nya invånare att bo
i Motala

Mission
Mål 2030

Strategi

Fritid
Tätortsnära
grönområden förädlas.
Stadens historia
synliggörs för att ökad
stolthet och stärkt
identitet.
Verksamt och utbud av
kultur, sport och
fritidsanläggningar
utvecklas.

Offentlig service
Med innovation, ständig
förbättring och
kundfokus erbjuder
Motala vård och omsorg
med kvalitet och en skola
i toppklass,

Bo och Leva

Visionstema

Forts.

Locka besökare och
stimulera egna invånare
till att besöka
evenemang och
anläggningar i Motala
Utbud
Sjöstaden som
varumärke ska realiseras
med ett varierat utbud av
anläggningar och
aktiviteter. Natur- och
grönområden med
kvalitet och god
tillgänglighet.
Kulturutbud med bredd.
Samverkan
Vi tar gemensamt ansvar
för att utveckla staden,
skapa tillväxt och
arbetstillfällen utifrån
våra olika roller.
Samverkan och
nätverkande för att
bredda utbud och
efterfrågan.

Fler besökare!
Fördubblad omsättning
inom besöksnäringen

Värdskap och
Upplevelser

Exploatering
Ett proaktivt
förhållningssätt med
god framförhållning i
fysisk planering och
markåtkomst,

God bebyggd miljö
Skapa förutsättningar för
en hållbar tillväxt i
bebyggelsestruktur och
samhällsplanering.
Hushållning med energi
och naturresurser.
Kulturvärden i byggd
miljö.

Nyetablering
Snabb och smidig
hantering.
Lokaler och mark
Proaktivt
rekryteringsarbete
Tillväxtbranscher

Underlätta och locka till
byggnation och
investeringar

Fler bostäder!
1000 nya bostäder

Hållbar och attraktiv
stad

Företagande
Kompetensförsörjning.
Ökad resurseffektivitet
Nätverk och samarbete
Nyttja befintliga styrkor
med koppling till
sjöstaden

Fler företag!
4 500 företag med
registrerade arbetsställen i Motala kommun
Stimulera befintligt
företagande,
nyföretagande och
etableringar

Företag och
Entreprenörskap

Verkstad
Styrmodell som
säkerställer att
utvecklingsplanen
genomförs. Former för
uppföljning och
återkoppling av
genomförda åtgärder.
Genomförandekultur

Regionen
Motalas integrering i en
större
arbetsmarknadsregion
genom förbättrad
infrastruktur och
etablering av nya
regionala/statliga
funktioner i Motala.

Fler vänner!
Det mest attraktiva
platsvarumärket i
Östergötland
Befästa och
marknadsföra
platsvarumärket

Motala i Omvärlden

Bilaga V.
Kommunikationsbilder framtagna av Motala kommun inför Prioriteringsforum
den 7-8 maj 2015 och som därefter har använts i olika sammanhang.

PRIORITERINGSCENTRUMS RAPPORTSERIE
2001:1 Medborgaren i prioriteringsprocessen. Peter Garpenby.
2001:2 Målformulering och dess betydelse för prioriteringar i kommunal vård
och omsorg – en pilotstudie. Per-Erik Liss.
2002:1 Perspektiv på prioritering – Rapportering från den första nationella
prioriteringskonferensen i Linköping den 1-2 oktober 2001.
2002:2 Dokumentation av Medborgardialogen – ett utvecklingsarbete i
landstinget i Östergötland. Delrapport 1. Mari Broqvist.
2002:3 Samtalsdemokrati och prioritering – utvärdering av ett försök med
medborgarråd. Peter Garpenby.
2002:4 Fördelning, prioritering och ransonering av hälso- och sjukvård – en
begreppsanalys. Per-Erik Liss.
2002:5 Subventionering av läkemedel i andra länder – beslutsprocesser och
användning av hälsoekonomiska utvärderingar. Anders Anell.
2003:1 Rättvisa prioriteringar inom hälso- och sjukvården– etiska teorier och
jämförelser med prioriteringsutredningens principer. Anders Melin.
2003:2 Behov eller kostnadseffektivitet – vad ska avgöra prioriteringar inom
hälso- och sjukvården? Lars Bernfort.
2003:3 Prioriteringsprocessen. Del I: övergripande strategier. Peter Garpenby.
2003:4 Ekonomi och etik. Argumentering vid besparingar inom sjukvården i
ljuset av Prioriteringsutredningen. Gunhild Hammarström.
2003:5 Öppna prioriteringar i kommunernas vård och omsorg. Karin Lund.
2003:6 Politiker möter medborgare i samtal om prioriteringar – ett praktiskt
exempel. Mari Broqvist.
2003:7 Reflektioner över etik och prioriteringar i vården – intervjuer med
vårdpersonal. Anna T Höglund.
2003:8 Programarbete – ett steg på vägen mot öppna prioriteringar.
Malin Kernell-Tolf, Karin Bäckman och Per Carlsson.

2004:1 Sjuksköterskors resonemang om patientnära prioriteringar – en
intervjustudie. Kristina Lämås och Catrine Jacobsson.
2004:2 Förutsättningar för politiska prioriteringar i offentlig sjukvård – en
jämförelse mellan landstingen i Östergötland och Uppsala.
Li Bennich-Björkman.
2004:3 Öppna prioriteringar inom arbetsterapi och sjukgymnastik.
Mari Broqvist.
2004:4 Öppna prioriteringar i Östergötland. Del I. Den politiska
beslutsprocessen. Karin Bäckman, Anna Andersson och Per Carlsson.
2004:5 Prioriteringar i vårdflöden för äldre – en förstudie. Kerstin Blomquist.
2004:6 Hinder och möjligheter att använda hälsoekonomiska analyser inom
omvårdnad en litteraturstudie. Kristina Lämås, Catrine Jacobsson, Lars
Lindholm och Birgitta Engström.
2004:7 Trygghet och omvårdnadsbehov: Förhållningssätt och föreställningar om
prioriteringar och kriterier för beslut om särskilt boende. Gunhild
Hammarström.
2004:8 Prioriteringsprocessen. Del II: det interna förtroendet. Peter Garpenby.
2004:9 Fördelning, prioritering och ransonering av hälso- och sjukvård en
begreppsanalys. Andra reviderade upplagan. Per-Erik Liss.
2005:1 Subventionering av läkemedel – förutsättningar för öppna och legitima
beslutsprocesser i Läkemedelsförmånsnämnden. Anders Anell och Sandra
Jansson.
2005:2 Prioriteringar inom hälso- och sjukvård - erfarenheter från andra länder.
Per Carlsson (red.), Anders Anell, Sandra Jansson, Peter Garpenby, Per-Erik
Liss och Karin Lund.
2005:3 Befolkningsdialog kring prioriteringar i Region Skåne. Per Rosén.
2005:4 Utvärdering av implementeringen av Nationella riktlinjer för
hjärtsjukvård i fyra landsting och regioner. Första delen. Peter Garpenby, Anna
Andersson och Sven-Olof Junker.

2005:5 Hur påverkas sjukvården i praktiken? Utvärdering av Socialstyrelsens
riktlinjer för prioritering av hjärtsjukvård: Utgångsläget 2001 – 2003. Mikael
Rahmqvist och Lars-Åke Levin.
2005:6 Prioriteringar i vårdens vardag - intervjustudie med vårdpersonal i
Lycksele och Halmstad. Ingrid Karlsson och Ann-Louise Lyrén.
2005:7 Öppna prioriteringar i Östergötland. Del II. Massmediernas rapportering
av beslutsprocessen. Karin Bäckman, Katrin Lindroth och Per Carlsson.
2005:8 Prioritering av hälsofrämjande och förebyggande insatser i hälso- och
sjukvården. Sven Larsson.
2005:9 Öppna politiska prioriteringar av hälso- och sjukvård – rapportering från
ett seminarium. Mari Broqvist, Per Carlsson, Catrine Jacobsson, Erling Karlsson
och Karin Lund.
2005:10 Rättvisa prioriteringar i äldreomsorgen - dokumentation av ett
pilotprojekt. Per Rosén.
2006:1 Målsättningar och verklighet – vård och omsorg i kommunal regi.
Del I. Mål och prioriteringar. Per-Erik Liss.
2006:2 Målsättningar och verklighet – vård och omsorg i kommunal regi.
Del II. Ålderdom, omsorgsberoende och livsperspektiv samt Mål, prioriteringar
och omsorgsarbetets vardag. Tommy Svensson, med diskussion och slutsatser
av Per-Erik Liss.
2006:3 Öppna prioriteringar i Östergötland. Del III. Uppföljning av de politiska
besluten – hur gick det sedan? Karin Bäckman, Erling Karlsson och Per
Carlsson.
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