
• Tät dialog mellan politik och förvaltning ger modigare politiker, mer 
effektiva tjänstemän och nöjdare kunder.

Närhet mellan politik och förvaltning ger mod - Regelbundna 
beredningar skapar snabbhet

• NKI från 61 (2014) till 76 (2016)
• Högst bland jämförbara större i NKI 2015
• Flest antal detaljplaner/handläggare (av jämförbara kommuner) 

2014
• Årets arkitekturkommun 2017 (topp-tre 2018)
• Örebro gick från nöjd kundindexvärdet (NKI) 61 till 73 av 100 

möjliga 2015 och från 73 till 76 2016

Antal detaljplaner, tre jämförbara större kommuner (2014): N: 17, V: 12, 
L: 22, Örebro: 36
Antal detaljplaner/handläggare och år (2014): N: 2, V: 1, L: 2, Örebro: 4



Delegation! – arbetssätt

> Välj dina strider!
> Använd dina verktyg!



1.om inte andra knep (nyrekrytering, omorganisation, yttre granskning)
4.Kan hantera motgång lättare, kan leda till nytänkande, snabba 
processer och tydlighet



• Mål: antal och tydlighet
• Kommunikation och dialog
• Kultur och struktur





Volym: Ca 140 000 kvm BTA
Antal bostäder: Ca 1 000
Investeringens storlek: Ca 3,5 miljarder SEK



Unik markanvisning till arkitektkontor.
Arkitekten får makt att sätta press på byggherren.
Årets möjliggörare 2016 från Sveriges Arkitekter





Tre ledarförebilder: Eva Fernvall Markstedt (fd ordförande 
Vårdförbundet), Åsa Bellander (kommundirektör i Sundsvall, tidigare 
Stadsbyggnadschef i Örebro), Lena Rådström Baastad (tidigare 
ordförande i Kommunstyrelsen i Örebro, nu partisekreterare S)
1. Mod: våga pröva
2. Människor är inte robotar - Instruktioner räcker inte
3. Stå för något, Ledarskap: peka ut riktning, stå upp
4. Alla chefer är inte ledare
5. Engagemang: ta vara på kraften - Mål måste engagera

”Antingen är du tillåtande och låter folk ta steg framåt eller så 
begränsar du och får folk att tveka.” Ta vara på kraften och 
engagemanget, du har inte råd att slösa bort det.
• Mål är viktiga - verksamheten är viktigare. Om de krockar har du 

satt fel mål, eller utsett fel ledare.
• Ofta är märkbara mål bättre än mätbara. Det är bättre att mäta det 

ni gör än att göra något som ni kan mäta. 
• Kommunikation är avgörande




