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Det går att öka effektiviteten i kommunerna! 
 
Det visar bland annat ett projekt inom barnomsorgen. Genom en bättre anpassning och ökad 
valfrihet för familjerna kan kommunens kostnader för dag- och fritidshem minska med 38 % 
samtidigt som kvaliteten bibehålls. Därtill sänks föräldraavgifterna. Om motsvarande 
förändringar skulle genomföras på flertalet dag- och fritidshem i landet innebär det 
minskade kommunala kostnader på över 3 miljarder kronor. Det motsvarar exempelvis en 
skattesänkning på närmare 50 öre eller den kommunala kostnaden för över 80.000 
daghemsplatser. 
 
Detta är ett av de projekt som ingått i Kommunförbundets effektivitetsprojekt. Tillsammans 
med flera kommuner och andra organisationer har Kommunförbundet bedrivit en mängd 
olika förnyelse- och effektivitetsprojekt inom skilda verksamheter. Resultatet och 
erfarenheterna från dessa och andra projekt kommer nu att presenteras i ett 20-tal skrifter 
samt vid seminarier runt om i landet. Syftet är att sprida konkreta exempel som bidrar till 
ökad effektivitet i kommunerna. 
 
I samarbete med respektive länsförbund kommer vi att genomföra dessa seminarier med 
början i Karlstad den 7 maj 1991. Utöver det ovan nämnda projektet med anpassning och 
valfrihet inom barnomsorgen kommer ett flertal olika konkreta exempel från olika 
verksamheter att redovisas. Det handlar om uppföljning och utvärdering, att utveckla mått 
och mätmetoder, decentralisering och målstyrning, resultat- och balansräkningsenheter, 
beställar/utförarroller, medborgar- och kundenkäter, kontrakt och resultatlöner, alternativa 
produktionsformer och entreprenader, kvalitetsanalyser, rollfördelning mellan politiker och 
tjänstemän etc. 
 
De olika seminarierna varierar något från län till län. För närmare information, kontakta 
respektive länsförbund. Programram samt telefonnummer till samtliga länsförbund framgår 
av bifogade annons. Vi bifogar också en förteckning över titlarna på det 20-tal skrifter som 
utkommer inom ramen för effektivitetsprojektet. Dessa kan beställas från Kommentus 
Förlag AB från början av maj. 
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