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Vi vet att många småföretagare 
lever ett otryggt liv. 
Det vill vi ändra på!

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa  Box 6057, 102 32 Stockholm
Telefon 08-723 44 00  www.smakassa.se

Medlemsavgift 1
81 kr/månad

Ett medlemskap i SmåA gör att du kan 
känna dig trygg även om du skulle bli 

arbetslös. Försäkra dig i sveriges 
största a-kassa för företagare.

Vi försäkrar företagare i alla branscher. 
Även familjemedlemmar som deltar i 

verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.

Det räcker inte att vara medlem i en 
företags- eller branschorganisation, du måste 

också vara medlem i en a-kassa för att få 
inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Så för din trygghets skull, ring SmåA 
på 08-723 44 00 eller besök 

www.smakassa.se och bli medlem.

Snabb kvalitetsutveckling 
i Ale kommun
NÖDINGE. Ale kommun driver sedan 
en tid tillbaka ett omfattande internt 
kvalitetsarbete.

Kontinueligt utvärderas arbetet 
och i den senaste mätningen notera-
des ett sensationellt bra resultat.

Ale är på god väg att förvandlas 
från medelkommun till spetskom-
mun.

Den senaste utvärderingen av Ale kommuns 
utvecklings- och kvalitetsarbete kommer från 
den så kallade Kommunkompassen som Sve-
riges Kommuner och Landsting erbjuder. Ale 
får här 542 poäng av totalt 800. Medianvärdet 
för medverkande kommuner är 463,5 poäng. 
Den förra mätningen gjordes 2006 och då fick 
Ale 446,5. Förbättringen på nästan 100 poäng 
tillhör de allra främsta i landet.

– Vi får ett fint kvitto på vårt målmedvet-
na arbete, men jag är inte förvånad. Vi har 
gjort stora förändringar och jag väntade mig 
faktiskt en rejäl uppryckning. Målet var 600 
poäng och det är inom räckhåll. Nästa mät-
ning blir sannolikt 2011, säger kvalitetschef 
Gunilla Hall.

Kommunkompassen mäter kvalitets- och 
utvecklingsarbetet på åtta områden. Ale 
kommun höjde sina poäng på samtliga om-
råden. Högst betyg får Ale under rubriken 
"kommunen som samhällsbyggare".

Svårt att överträffa
– Där mäts vårt arbete med bland annat fören-
ingslivet, näringslivet och våra internationel-
la kontakter. Vi fick 86 poäng av 100 möjliga, 
vilket är fantastiskt bra och svårt att överträf-
fa, säger Gunilla Hall och fortsätter:

– På punkten verksamhetsutveckling tror 
jag vi kommer att få ett annat värde i nästa 
mätning. Ganska nyligen införde vi syn-
punktshantering och servicedeklarationer. 

Det fick inte genomslag fullt ut i den aktu-
ella mätningen.

Informationen till invånarna får höga betyg. 
Framför allt är det hemsidan som har förbätt-
rats sedan 2006.

– Kommunen främjar alebornas engage-
mang, men kan enligt mätningen bli bättre 
på att följa upp med resultat, påpekar Gunil-
la Hall.

Politisk värdering
Villka områden som kommer att priorite-
ras till nästa Kommunkompass vet man inte 
ännu.

– Nu ska vi diskutera rapporten och sedan 
väntar politiska värderingar om vad man vill 
fortsätta utveckla och villka områden som ska 
prioriteras.

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karls-
son (S), är självklart mycket glad över resul-
tatet.

– Den nya rapporten från Kommunkom-
passen kommer att vara ett av avstampen för 
att sätta nya mål och driva verksamhetsutveck-
lingen vidare. Mycket bra har skett och resul-
tatet vi har fått är glädjande, säger han.

Även kommundirektör, Stig Fredriksson, 
uttrycker sig i stora ord.

– Vi arbetar systematiskt, brett och lång-
siktigt med vårt kvalitetsarbete och vår verk-
samhetsutveckling. Resultatet som visar en 
förbättring på samtliga områden är ett kvitto 
på att detta arbetssätt lönar sig, kommente-
rar han.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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NÖDINGE. Är det något 
du inte är nöjd med i 
Ale kommun?

Finns det saker som 
kan göras annorlunda 
och bättre?

Nu har du möjlighet 
att tycka till i fokus-
grupper kring stora 
delar av den kommu-
nala verksamheten 
– allt från förskola till 
äldreboende.

Det pågår ett omfattande 
arbete med kvalitets- och 
verksamhetsutveckling i Ale 
kommun. I olika nätverk 
mäter och jämför Ale  sitt 
arbetssätt och sina verksam-
heter med andra kommuner. 
Nu vill Ale kommun att ale-
borna också engagerar sig i 
förbättringsarbetet. Just nu 
arbetar förvaltningarna med 
att ta fram olika servicedekla-
rationer.

– En servicedeklaration 
beskriver innehållet i en tjänst 
och vad du kan förvänta dig 
att få. När det till exempel 

gäller förköp av fastigheter 
kommer vi att tydliggöra hur 
snabbt och på vilket sätt vi 
handlägger en ansökan. När 
det gäller den här typen av 
beskrivande dokument ligger 
vi lite efter andra kommuner, 
säger kvalitetschef, Gunilla
Hall.

Behöver hjälp
Under året intensifieras 
arbetet med att fastställa 
servicedeklarationerna, men 
kommunen behöver hjälp.

– För att veta vilka för-
väntningar aleborna har på 
verksamheterna vill vi bjuda 
in intresserade till olika 
fokusgrupper. Där får de 
fritt tycka till om vad som är 
bra, dåligt och viktigt. Vi för-
söker också mäta hur det är 
idag och vilka förväntningar 
de ställer på verksamheten i 
framtiden. Det finns också 
fokusgrupper med politiker 
och personal. Det är sedan 
nämnden som tar beslut om 
servicedeklarationen efter 
att ha analyserat vad som har 

framkommit i fokusgrup-
perna, berättar Gunilla Hall.

Totalt blir det ett 20-tal 
fokusgrupper och du väljer 
vilken eller vilka du vill delta 
i.

Parallellt med detta arbete 
sjösätts också Synpunkten. 
Det är Ale kommuns nya 
synpunktshantering som 
utgår från hemsidan. Där 
kan aleborna lämna klago-
mål, synpunkter, förslag till 
förändringar och självklart 
också beröm.

– Det är en öppen kanal, 
en väg in i kommunen. Vi 
vill skapa en bra struktur på 
alla synpunkter som kommer 
in. Det går naturligtvis bra 
att också ringa till Medbor-
garkontoret och lämna syn-
punkter. Syftet är att samla 
allt på ett ställe för att få en 
bra överblick och ett under-
lag för förbättringsarbetet, 
menar Gunilla Hall.

Medborgarpanelen viktig
Medborgarfokuset är tydligt i 
Ale kommun just nu. I höstas 
startade Medborgarpanelen 
dit du kan anmäla dig för att 
besvara ett antal frågor som 
erhålls via mejl. Senast var 
det hemsidan (www.ale.se) 
som panelen fick tycka till 
om.

– Medborgarpanelen ger 
en översiktsbild av en fråga. 
Det är ett bra underlag för 
kommunen, ett underlag 
som blir bättre ju fler som 

deltar. Idag är det cirka 140 
personer, säger Gunilla Hall.

Jämför servicenivån
Ale kommun är också med 
i olika nätverk för att bland 
annat kunna jämföra servi-
cenivån i verksamheten med 
andra kommuner. Sveriges 
kommuner och landsting 
(SKL) driver ett antal av 
dem. Kommunkompassen 
belyser kommunen utifrån 
ett medborgar- och brukar-
perspektiv. Syftet är att resul-
tatet ska hjälpa kommunerna 
att bland annat utveckla 
demokratin och medbor-
garnas delaktighet, utveckla 
styr- och uppföljningssystem 
och utveckla effektiva tjäns-
ter med hög kvalitet.

– I mätningen tillde-
las kommunerna poäng på 
olika områden. Maxpoängen 
är 800 och Ale fick senast 
446,5. Målet i augusti är att 
nå 600 poäng. Det är en hög 
målsättning, men vi vet vilka 
områden vi måste jobba med, 
säger Gunilla Hall.

Kommunens Kvalitet i 
Korthet är en annan under-
sökning som Ale kommun 
använder för att höja kvali-
tén. Här mäts bland annat 
kommunens tillgänglighet, 
till exempel hur snabbt och 
på vilket sätt man svarar i 
telefon, vilka svar som ges 
och hur återkopplingen 
fungerar.

– Vi sticker inte ut särskilt 

mycket i någon mätning, utan 
Ale är i dagsläget en medel-
kommun. Däremot är ambi-
tionen att bli bättre. Signalen 
om att aleborna inte upplever 
att delaktigheten och möjlig-
heten att påverka är särskilt 
stor har tagits på stort allvar. 
Därför arrangerades nyli-
gen en demokratidag för att 
utreda vad som kan förbätt-
ras, avslutar Gunilla Hall.

Vill du också vara med och 

tycka till? Missa inte chansen 
– kontakta Medborgarkon-
toret.

En annan möjlighet ges 
på vårens ortsutvecklings-
möten där Gunilla Hall och 
kommundirektör, Stig Fre-
driksson, medverkar för att 
berätta mer om Ale kom-
muns kvalitetsarbete.

Ale – medelkommunen som vill framåt

Gunilla Hall är kvalitetschef i Ale kommun. Hon tycker ale-
borna ska passa på att vara med i fokusgrupperna och tycka 
till om verksamheterna.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOKUSGRUPPER
Till dessa områden behövs det 
alebor som tycker till:
Lokaluthyrning i Ale gymnasium
Räddningstjänst
Vatten och avlopp
Enskilda avlopp
Förköp

Kommunens tillgänglighet och 
bemötande

Till hösten återkommer kommunen 
med fler områden där fokusgrupper 
önskas.

Faksimil vecka 15, 2009.

Musikföreningen Heja Hårdrock 

Föredrag med

BIFFEN
Efter många års arbete ihop med det populära

metalbandet In Flames är Biffen rik på historier.

Missa inte chansen att lyssna på några av dem.

Onsdag 3 februari kl. 19.00 Folkets Hus, Älvängen

Jarl Karlsson (S), kommunstyrelsens ordfö-
rande, är mycket nöjd med den senaste mät-
ningen av Ale kommuns kvalitets- och ut-
vecklingsarbete.

FAKTA

Kommunkompassen är ett verktyg och en modell för 
analys av kommuner som Sveriges Kommuner och 
Landsting erbjuder. Kommunkompassen ger en  bred 
bild av kommunens styrkor och svagheter och totalt 
har ca 100 utvärderingar genomförts. De åtta områ-
den som utvärderas är 1) offentlighet och demokra-
tisk kontroll, 2) tillgänglighet/medborgar- och bru-
karorientering, 3) tydlighet i samspelet mellan politi-
ker och tjänstemän, 4) lednings, decentralisering och 
delegering, 5) kontroll och rapportering, 6) personal-
politik, 7) verksamhetsutveckling, 8) kommunen som 
samhällsbyggare.


