
Kommunkompassen visar vägen 
Under november månad genomförde kommunen en utvärdering med hjälp av 
”Kommunkompassen” för första gången. Kommunen som samhällsbyggare är ett område där 
Varberg utmärker sig med 85 av 100 möjliga poäng. Resultatet visar dessutom att Varbergs 
kommun ligger väl framme när det gäller medborgar- och brukarorientering. 

Ett sätt att utvärdera 
Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg, som belyser kommunen utifrån ett 
medborgar- och brukarperspektiv. Den är ett verktyg för utvärdering och analys av 
kommuners sätt att arbeta, leda verksamheten och samspela i organisationen.  
 
Utvärderarna, som kom från Sveriges Kommuner och Landsting, studerade dokument, 
granskade kommunens hemsida och intranät samt genomförde intervjuer med cirka 40 
personer i organisationen som underlag för sin bedömning. Bland de intervjuade fanns 
politiker, tjänstemän och fackliga representanter. 

Starka sidor och förbättringsområden 
En kommun som utvärderas med hjälp av Kommunkompassen får som resultat information 
om både styrkor och förbättringsområden. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta 
huvudområden, där varje område kan ge maximalt 100 poäng.  
 
Varbergs resultat framgår av tabellen nedan. Som jämförelse visas ett medianvärde, som 
baseras på drygt 100 utvärderingar som gjorts i Sverige i ett sjuttiotal kommuner under tiden 
2002-2009. 
 
Huvudområde Varberg 

2009 
Median för alla 
hittills 
rapporterade 
utvärderingar 

Offentlighet, öppenhet, och demokratisk 
kontroll 55 62,0 

Tillgänglighet/medborgar- och 
brukarorientering 70 57,5 

Tydlighet i samspelet mellan politiker 
och tjänstemän 59,5 63,8 

Ledning, decentralisering och 
delegering 72 67,0 

Kontroll och rapportering 50 51,5 
Personalpolitik 58,5 56,8 
Verksamhetsutveckling 43 43,0 
Kommun som samhällsbyggare 85 74 
TOTALT 493 464*) 

 
*) Medianvärdet för alla utvärderingars totalsummor. 
 
Gott resultat i första utvärderingen 
Varbergs kommun uppnådde vid utvärderingen 493 poäng. Det är ett gott resultat, speciellt 
med tanke på att det var kommunens första utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier.  
I den följande grafiska framställningen illustreras Varbergs profil som den framstår utifrån 
Kommunkompassens poängberäkning.  
 



 
 
Medianvärdet för de utvärderingar som hittills gjorts i Sverige är 464 poäng. Flera kommuner 
som utvärderats mer än en gång bidrar till att lyfta medianvärdet. 

Två starka områden 
Jämfört med medianvärdet är Varbergs bästa områden 2 - Tillgänglighet/medborgar- och 
brukarorientering samt 8 - Kommunen som samhällsbyggare.  
 
De största förbättringsmöjligheterna ligger i förhållandet till medianvärdet inom områdena 1 - 
Offentlighet, öppenhet, och demokratisk kontroll samt 3 - Tydlighet i samspelet mellan 
politiker och tjänstemän.  

Varberg i jämförelse med sex andra kommuner 
Nedan presenteras ytterligare en tabell som visar resultatet för Varberg i jämförelse med sex 
andra kommuner som genomfört utvärderingar enligt Kommunkompassen. 
 
Huvud-
område 

Varberg 
2009 

Halmstad 
2002 

Hylte 
2008 

Falkenberg 
2009 

Mark 
2009 

Kungsbacka 
2009 

Laholm 
2009 

1 55 47 55 68 68 81 59 
2 70 37 60 71,5 73 85 65 
3 59,5 57 64 77 74,5 92,5 64 
4 72 61 62 71,5 66 83,5 72,5 
5 50 56 65 55 54 82 49 
6 58,5 55 59 60 49,5 74,5 42 
7 43 42 50 64 53 80 35 
8 85 56 66 81 75 81 71 

Totalt 493 411 481 548*) 513*) 659,5*) 457,5 
 



*) Resultatet är från kommunens andra utvärdering. 

Vägledning i förbättringsarbetet 
Resultatet kommer att användas i det fortsatta förbättringsarbetet i kommunen. Kommun-
kompassen visar på möjliga vägar i detta arbete.  
 
 
 
 


