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SIQ kommunnätverk
SIQ Kommunnätverk vänder sig till kommuner som arbetar med kvalitetsutveckling 
och som vill bli bättre. Nätverkets syfte är att understödja och stimulera kommuner 
med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Som kompetensforum för 
erfarenhetsutbyte ger nätverket möjlighet att få ny kunskap med fokus på fråge-
ställningar och utmaningar som kommuner står inför. Nätverket riktar sig till den/de 
vid kommunledningen som driver den strategiska kvalitetsutvecklingen och  
kommundirektörer. Nätverket är en del av medlemskapet i SIQ Intressentföring.

SYFTE
SIQ erbjuder genom kommunnätverket en 
strukturerad samverkan mellan kommuner 
med intresse att tillsammans driva frågor kring 
kvalitetsutveckling med syfte att:
•	 Höja kvalitetskompetensen med fokus på 

gemensamma utmaningar.
•	 Synliggöra kvalitetsutveckling och lyfta fram 

goda exempel och skapa föredömen.
•	 Erbjuda kompetens- och erfarenhetsutbyte.
•	 Inspirera och sprida forskning och nya 

metoder.
•	 Bygga ett starkt nätverk inom 

kvalitetsutveckling.
•	 Lära av och med varandra i nätverket.

VARFÖR VARA MED
Behovet av stärkt kvalitet ökar, inte minst i 
tider av stora ekonomiska och verksamhets-
mässiga utmaningar. Att göra rätt saker och 
göra dem på rätt sätt är grundläggande 
målsättningar för kvalitetsutveckling vilket i 
sin tur ger förutsättningar för en mer hållbar 
verksamhet. Det innebär inte minst att testa sig 
fram systematiskt för att utveckla fungerande 
arbetssätt, något som kan ta tid och resurser i 
anspråk.	Men	alla	behöver	inte	uppfinna	allting	
själva. Genom kommunnätverket kan lärdomar 
och erfarenheter delas mellan kommunerna. 
Syftet är inte minst att göra organisationen 
mer	snabbfotad	och	effektivare	i	att	utvecklas	
och på så vis möte behoven bland de som 
verksamheten	finns	till	för.	Ibland	kommer	de	
bästa lösningarna från helt andra håll eller 
branscher.

FÖR DE SOM VILL BLI BÄTTRE
Att vara med i SIQs kommunnätverk ger 
kommunen möjlighet att arbeta med kvalitets-
utveckling i samverkan med andra kommuner 
som också vill utvecklas. Tillsammans kan 
plattformen bidra till att kommunerna kan ta sig 
an nuvarande och framtida utmaningar på ett 
framgångsrikt sätt.

På en övergripande nivå kan aktuella frågor 
och teman ofta kopplas till någon av de 
framgångsfaktorer som kännetecknar ledande 
organisationer:
•	 Skapar värde med kunder och intressenter
•	 Leder för hållbarhet
•	 Involverar motiverade medarbetare
•	 Utvecklar värdeskapande processer
•	 Förbättrar verksamheten och skapar 

innovationer 

MÅLGRUPP
•	 Kommuner som arbetar med kvalitets-

utveckling och vill bli bättre.
•	 De som driver den strategiska kvalitets-

utvecklingen på ledningsnivå, samordnare 
av strategiskt kvalitetsarbete och 
kommundirektörer.

SAMSKAPANDE 
Medlemskommunerna bidrar i aktivt 
samskapande till nätverkets utformning och 
innehåll. För att på bästa sätt kunna ta del av och 
lära av varandras erfarenheter, turas man om att 
vara värd för mötena. Arbetstid, resor och logi 
står respektive arbetsgivare för. 



INRIKTNING OCH UPPLÄGG 
Varje år samlas kommunnätverket kring två 
fördjupningsområden, vår och höst. Tema-
områdena utgår från de behov och utmaningar 
som framkommer i dialog mellan de 
kommuner som ingår i nätverket (företrädare 
för ledningen) och SIQ.

Kring varje fördjupningsområde arrangeras 
två	träffar	digitalt	eller	fysiskt,	oftast	lunch	till	
lunch.	Träffarna	föregås	av	förberedelsearbete	
på	hemmaplan.	Mellan	träffarna	sker	avstäm-
ningar efter behov. Deltagare i fördjupningarna 
är främst de som samordnar kommunens 
strategiska kvalitetsarbete samt berörda 
medarbetare i förvaltningar utifrån temat.

Varje höst samlas kommundirektörer 
och kvalitetsstrateg eller motsvarande 
för ett gemensamt planerings- och 
uppföljningstillfälle, då beslutas kommande års 
fördjupningar beslutas.

VILL DU VETA MER?
För mer information kontakta gärna Annette Björnson
Ansvarig för SIQ kommunnätverk 
E-post annette.bjornson@siq.se eller telefon 073-670 62 00
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SIQ:S ROLL
Som nationellt icke vinstdrivande institut är SIQs 
roll att skapa, samla och sprida kunskap kring 
kvalitetsutveckling i det svenska samhället. 
Inom ramen för kommunnätverket är SIQs roll 
framförallt att skapa förutsättningar för nätverket 
genom att initiera, samordna och leda det 
gemensamma arbetet.

MEDLEMSKAP SOM STÄRKER 
ORGANISATIONEN 
I SIQs medlemskap ingår – förutom möjligheten 
att delta i kommunnätverket – tillgång till en rad 
forskningsbaserade tjänster som ger kunskap 
och energi för att stärka kommunens  förmåga 
att bli ännu bättre och nå hållbar framgång. 

Förbättringsverktygen Framgångsinsikt, 
Kvalitetskulturindex, Management Index och 

Kundindex är verktyg och mätningar som ger 
ökad förståelse och underlag för utveckling 
av verksamhets- och kvalitetsarbetet. Alla 
medlemmar kan använda verktygen vart eller 
vartannat år, beroende på organisationens 
storlek. Medlemmar garanteras också 1-4 
kostnadsfria platser i SIQ Examinatorsutbildning. 

Årligen	erbjuds	ett	20-tal	seminarier	och	
workshops med branschöverskridande 
samverkan, tillfällen som ger kontinuerlig 
kompetensutveckling och är öppna för samtliga 
medarbetare i kommunen. Anmälan sker 
direkt på SIQs hemsida. Utöver det erbjuds 
alla medlemmar rabatt på utbudet inom SIQ 
Akademi. 

För mer information medlemskap, se siq.se 
under Medlemsförmåner.
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Utöver fördjupningarna initierar och leder SIQ 
även studiebesök och/eller studieresa för 
personer i kommunledningen och de som leder 
det strategiska kvalitetsarbetet.



SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, vars stadgar är 
fastställda av regeringen, har till uppgift att vara det  

samlande, pådrivande och resursskapande organet för 
den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och 

därmed även stödja internationellt samarbete.
 

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling 
i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, 

samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och  
hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står  

Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer 
från	både	privat	näringsliv	och	offentlig	sektor.

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN OCH FACEBOOK
Besök oss på www.siq.se
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GÖTEBORG: Drakegatan 6, 412 50. STOCKHOLM: Torsgatan 2, 111 23.
TELEFON: 031- 723 17 00 E-POST: siq@siq.se www.siq.se

FÖR DE SOM VILL BLI BÄTTRE

Kvalitetsutveckling  
med andra som  

också vill  
utvecklas!
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KOMMUNERNA 
BIDRAR I AKTIVT 

SAMSKAPANDE TILL 
NÄTVERKETS 
UTFORMNING 

OCH INNEHÅLL 


