
Ängelholm 
Sveriges  förs ta  agila  kommun 



  Invånarantal juni 2019  42 352 
  Medelålder   43,5 år (riks 41,2) 
  Staden grundades  1516 
  Utbildning   Högre 
  Inkomst   Lite högre 
  Arbetslöshet   Lite lägre 
  Politiskt styre    Borgerlig  
  Omsättning   2,3 miljarder 
  Medarbetare   cirka 3200 

 

 

Kort om Ängelholm 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi är nr 62 av 290 kommuner i Sverige.



Öppenhet 
Omtanke 
Handlingskraft 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommunens värdegrund som 100 procent känner till, enligt senaste medarbetarundersökningen.Värdegrunden har varit en viktig grund och ledstjärna i hela vårt agila utvecklingsarbete.



Uppdraget 2013 

Den politiska ambitionen: 
 

• Öka demokratin 

• Mer fokus på medborgarservice 

• Minskad detaljstyrning 

• Politiken mer fokus på långsiktiga, strategiska 
frågor 

 

 

 

 

Uppdraget till kommundirektören: 
 

Designa en tjänsteorganisation som… 

• har en hög grad av medborgarfokus 

• har hög delaktighet från medarbetarna 

• stödjer den politiska organisationen 

 
 

 
 

 





Vi utgick från medborgarna 

< 0 år 0– 25 år Familjen 
Ängelholm > 65 år 25– 65 år 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi arbetade brett tillsammans, ca 200 medarbetare.Vilka är vi till för? Hur skapar vi bästa service för våra medborgare?



https://youtu.be/IfS0iy-Prjs?t=1m5s


Ängelholm –  Sveriges  förs ta  agila  kommun 

Lättrörlig 
Anpas s nings bar 

Flexibel 
Lösnings inriktad 

Samverkande 



Vår agila  organis ation 



Agilt enligt Ängelholm 

Agilt förhållningssätt 
min inställning, hur jag tänker och känner 
 

• Något som en person bär med sig och 
införlivar i alla sina handlingar. 

• Se helheten och inte bara sin egen del 
• Vara flexibel, ansvarstagande och 

lösningsfokuserad.  
• Vara hjälpsam och vänlig i relationen med 

arbetskamrater, medborgare och 
samarbetspartners.  

• Alltid utgå från vår värdegrund 
 
 
 
 

Agilt arbetssätt 
det jag gör, så som jag arbetar 

 
• Vara flexibel, ansvarstagande och självgående 
• Samarbete är ett självklart sätt att arbeta 
• Tänka möjligheter och pröva nya lösningar  
• Samla olika kompetenser för att lösa 

situationer som uppstår 
• Signalera problemen som behöver lösas  i 

verksamheten 
 

 
 

 
 

 



Unikt för Ängelholm –  Agila arenor 

En agil arena är en 
samverkansform där vi  

samlar kunskap och 
förmågor för att kunna  
leverera bättre service 

till medborgarna. 

Ett team av interna och  
externa personer med  

specifik kompetens löser  
ett signalerat problem.  

Arenan leds av två 
processledare. 

Dokumentationen  
samlas i en erfarenhets- 
bank för transparens och 

framtida lärande. 

 



• Leda agila arenor 
• Utveckla metoder och verktyg för nya 

former av agila arenor 
• Ambassadörer för det agila arbetssättet 
• Processledare på Ledarforum 
• Planera och leda medborgardialoger 

Proces s ledarnas  roll 



Nya förväntningar på ledarskapet 

• Förtydliga vision och mål 
• Vara kommunikativ och coachande  
• Bygga tillitsfulla relationer, vara vänlig och hjälpsam 
• Våga fatta beslut och våga göra misstag 
• Reflektera över resultat, våga pröva nytt  
• Uppmuntra till samarbete och vara ett föredöme själv 
• Ha tillit till medarbetarnas egen förmåga att ta ansvar 
• Lev kommunens värdegrund 

 

 
 
 



Strategis kt fokus  för det agila  ledars kapet 

AGILA 
Ängelholm 

Medborgar-
fokus  

Helhets s yn 

Få det att 
hända 

Vardags -
innovationer 

Presentatör
Presentationsanteckningar
MedborgarfokusVi tar dialoger om grunduppdraget och involverar genom att t ex ställa frågan om på vilket sätt det blir bättre för den aktuella medborgaren? Vi understödjer förenklingar så att servicen till medborgarna förbättras. Vi synliggör våra värderingar öppenhet, omtanke och handlingskraft i vårt agerande. HelhetssynVi personifierar det agila agerandet genom att generöst sätta laget före jaget, helheten före delarna, vi agerar för ökat samarbete och ökad koncernsamordning vilket successivt bygger bort stuprören så att vi tar tillvara alla kompetenser i verksamheterna. Få det att händaVi är goda förebilder genom att vi kommunicerar berättelsen om Agila Ängelholm, tar ansvar för att fattade beslut genomförs och förklarar hur besluten hänger ihop med vår värdegrund och våra mål. VardagsinnovationerVi uppmuntrar de som hittar nya sätt att lösa uppgifter så att det blir bättre för våra medborgare. Vi inspirerar till omvärldsbevakning och till korsbefruktning och samordning kring att få nya idéer och inspiration. 



www.engelholm.se 

Den agila  Kompetens res an  
3200 medarbetare 

115 workshops, 4200 förslag 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur ska vi då bli en agil kommun? Vad behöver vi förändra från det gamla arbetssättet? Vad behöver vi förbättra?Vi sökte medel från EU:s socialfond och fick 8 miljoner till ett stort kompetensutvecklingsprojekt. Mellan 2016 och 2018.Vi hade workshops med alla medarbetare och alla ledningsgrupper.( Vi använde oss analysmodellen SIX BOX,  



• Målarbete,  
• målstyrning, uppföljning 
• Verksamhetsutveckling 
• Attraktiv arbetsplats 
• Jobbrotation/auskultering/studi

ebesök 
• "Lagom" förändringstakt 
• Utveckla team/ teamkänsla, 

utvecklingsdagar 
• Bättre kommunikation - kanaler, 

tvåvägs, i processer 
• Tydliga kontaktpersoner 
• Samarbete - över gränser 

(professioner, SST, HU), skapa 
mötesplatser, öka förståelse  

• Tydliggöra ansvarsområden, 
riktlinjer och processer 

• Bättre hantering av gråzoner 
• Utveckla chefsforum 
• Utveckla ledarskap - feedback, 

agilt, bemötande/ lyhördhet, 
dialog, stöd i prioritering, 
tillvarata kompetens, närvarande 

• Stöd och handledning till chefer 
• Utveckla medarbetarsamtal 
• Utveckla medarbetarna - stärka 

motivationen, feedback, 
lösningsfokus, handledning vid 
svåra situationer 

• Digitalisera verksamheten 

• Agila arenor 
• Introduktion nyanställda 
• Hantering av bemanning/vikarier 
• Resurser (tid, personal, pengar) 
• Verksamhetsspecifika rutiner 
• Utbildning i mångfald/kultur 
• Utbildning i religioner 
• Utbildning i olika sexuella 

läggningar 
• Utbildning i 

demens/psykiatri/ rehab 
• Utbildning i hot och våld 
• Utbildning i dokumentation 
• Utbildning i genomförandeplan 
• Utbildning i målstyrning 
• Utbildning till USK 
• Utbildning i svenska språket 
• Kultur- och mångfaldsdagar 
• Arbetskläder 
• Utveckla: vad vill Ängelholms 

kommun ha för 
ledarskap/medarbetarskap -> 
policy 

• Utvecklingsprogram för ledare 
• Ge ledarna verktyg - 

kommunikation, 
belöningssystem, 
organisationsanalys, beslut, 
implementering, lönesättning 

• Utveckla ledningsgrupperna 

• Ökade kunskaper om 
horisontella principer 

• Utveckla effektiva 
arbetsmodeller med SST 

• Utveckla arbetsmodeller för 
temporära/agila grupper 

• Utveckla omvärldsbevakning: 
vem? Hur? Vad? 

• Mer kunskap om 
konflikthantering 

• Utveckla effektiva möten 
• Utveckla arbetsmodeller för barn 

med diagnoser 
• Förändringsledarskap, öka 

kunskapen hos alla 
• Ratten -> ökad kunskap 
• Utveckla samarbetet mellan 

skola/ förskola/sociala 
myndigheter/HVB-hem 

• Elevhälsan arbetssätt, storlek? 
Osv. 

• Skapa kultur med öppenhet och 
transparens 

• Utveckla rekryteringsprocessen 
• Tydlig vision inkl koppling till agilt 

arbetssätt 
• Utveckla policys map HP 
• Tydliggöra prioritering -> möjligt 

med ökat eget ansvar 
• Ökad kunskap om facklig 

samverkan 
• Policy AGILT medarbetarskap + 

ledarskap 
• Skapa uppdragsbeskrivningar 
• Informella samarbetsgrupper 
• Utveckla Insikten 
• Utveckla konceptet 

Mångfaldsföreläsningar 
• Utbildning i agilt arbetssätt 
• Utbildning i agilt ledarskap 
• Kunskap om andras 

verksamheter 
• Jobbrotation/ "praktik" 
• Agilanpassad budget 
• Definiera/ tydliggöra "agilt 

arbetssätt" 
• Interaktion medborgare - få input 
• Utveckla arbetssättet med 

Ratten 
• Utveckla medarbetarsamtalet 
• Klargöra gränsdragning SST-HU 
• Ta fram arbetsgivarerbjudande 
• Utveckla friskvårdsarbetet 
• Utveckla samarbete med ÄLOK 
• Tydliggöra "lokalt" 

förhållningssätt 
• Bestämma hur arbeta med 

kontinuerlig utveckling 
 



Den agila 
kompetensresan 

Förändrings -
kuns kap 

Agilt   
förhållnings sätt 

Agilt 
arbets s ätt 

Horis ontella  
principer 



• Ledarutbildning 

• Coachning 

• Inspirationsföreläsning för alla 

• Dialog på APT 

• Självstudier för alla 

Självstudier för alla 

Kompetens utveckling 



JA
KANSKE/VET EJ
NEJ

Vill du ta  den agila  rollen? 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Flera mätningar har gjorts under projektets gång och steg för steg har intresset för det agila arbetssättet ökat.





När jag träffar någon som jag inte känner,  
men som det visar s ig arbetar i Ängelholms   
kommun, känner jag direkt en samhörighet.  
Vi har ett ord för hur vi jobbar. 



  Några effekter 

  Prisad kundtjänst     Breddad rekrytering 

  Friska medarbetare   Kompetensförsörjning 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kundtjänst vunnit pris som Sveriges bästa kundtjänst flera år.Vi har gott om sökande till svårrekryterade tjänster, bland inom vård och omsorg.Vi har fått in fler personer med annan etnisk bakgrundSjuktalen vi är bland de 25 kommuner med lägst sjuktal. 5,45Vi ökar steg för steg i SCB Medborgarundersökning



  Fler effekter 

Aktivitet Förebygger     En av de bästa skolkommunerna 

  Ängelholm växer   En riktigt bra boendekommun 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Aktivitet Förebygger - Utökat samarbete mellan kommun, föreningsliv och näringsliv.Vi är bland Sveriges 25 bästa skolkommuner flera år i rad.Bästa att bo! Bland de mest attraktiva boendekommunerna i SverigeUtvecklat samarbete med bla kommunens fastighetsägare.



Nominerad till 
Årets  kvalitets kommun 2019 

Svenska kommuner strävar efter att tillhandahålla högsta  
möjliga kvalitet i tjäns terna till lägs ta möjliga kos tnad.  
Men vägen dit är inte enkel. Möt kommunerna med kvalitet  
rakt igenom. De är bra på demokrati, välfärd, arbetsmiljö  
och samhällsbyggande.  

Sveriges Kommuner och Landsting 

Årets nominerade kommuner är: 
Luleå, Norsjö, Sollentuna, Vallentuna och Ängelholm 



Presentatör
Presentationsanteckningar
När vi avslutade vårt kompetensutvecklingsprojekt fick alla medarbetarna ett kalejdoskop.Med budskapet: rikta dig mot ljuset och skapa rörelse så händer något. Det skapas nya bilder, färger och former…



#Äls ka Ängelholm   



Följ os s  i s ociala medier 

engelholm.se 

 

 

 

”Ängelholms 
kommun” 

 

 

”Ängelholms 
kommun” 

 

 

@engelholm 
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