SIQs kommunnätverk
SIQs kommunnätverk syftar till att understödja och stimulera de av Sveriges kommuner med höga
ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Dels på en övergripande nivå med målgruppen
kommunledning men också för målgruppen av personer som stöttar det systematiska
kvalitetsarbetet i kommunerna. Genom att det dessutom är en del av SIQs nationella
medlemsnätverk - där seminarier, nätverksträffar och utbildningstillfällen årligen genomförs i
nära samverkan med medlemmarna – etableras även ett branschöverskridande
erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att poängtera att samtliga medarbetare inom respektive
organisation har möjlighet att delta vid seminarier, nätverksträffar och utbildningstillfällen som
ingår i det ordinarie medlemskapet.
Som nationellt icke vinstdrivande institut är SIQs roll att skapa, samla och sprida kunskap kring
kvalitetsutveckling i det svenska samhället.
De medlemmar som är hela kommuner kan ingå i ett kommunnätverk bestående av en
konstellation av kommuner med intresse för att tillsammans driva frågor kring kvalitetsutveckling.
För att utbytet ska ha goda förutsättningar och en bra kontinuitet finns utrymme för 8 - 10
kommuner per nätverk, där framförallt ambition och kvalitetsmognad är viktiga gemensamma
förutsättningar. Tillsammans utformar kommunerna som medverkar upplägget för sitt samarbete.
SIQs roll är framförallt att initiera, planera, leda, facilitera samt följa upp möten och
erfarenhetsutbyten.
Det är kostnadsfritt att ingå i ett kommunnätverk, men förutsätter medlemskap i SIQs
intressentförening. ( Läs mer på: www.siq.se/medlemmar)

Kommunledning & Kvalitetsutvecklare

De idag verksamma kommunnätverken har valt att ha två grupperingar; en grupp för
kommunledning (nätverk 1) med kommundirektör och kvalitetschef från respektive kommun. I
den andra gruppen (nätverk 2) ingår kvalitetschef samt ytterligare två utvalda personer som
arbetar med kvalitetsutveckling. Båda grupperingarna möts 2 ggr årligen där teman och projekt
som ska drivas planeras årsvis. Mötena hålls hos en värdkommun som då står för lokalkostnad,
kostnad för lunch och kaffe. SIQ bekostar middagen och respektive kommun sin resa och logi.

Syfte Nätverk 1 - Kommunledning
Målgruppen är kommunledning – kommundirektörer och kvalitetschefer – verkställande
ledningsnivå.
•
•
•
•

utgör forum för erfarenhetsutbyte kring kvalitetsfrågor på övergripande
kommunledningsnivå.
bidra till kompetensutveckling.
öka utbytet mellan näringsliv, akademin och kommunerna.
vara ett arbetande forum kring teman och hur man ska omsätta dessa i praktiken.

Syfte Nätverk 2 - Kvalitetsutvecklare
Målgruppen är ”Kvalitetsutvecklare” – de som arbetar med att stötta det systematiska
kvalitetsarbetet i kommunerna.
•
•
•

utgöra forum för erfarenhetsutbyte kring specifika kvalitetsutvecklingsfrågor utifrån en
kommunhelhet.
bidra till kompetensutveckling.
öka erfarenhetsutbyte mellan olika branscher.

SIQs Kommunnätverk 2019
Bland SIQs medlemsorganisationer finns idag 14 kommuner som ingår i två kommunnätverk. Det
ena startade redan 2015 och det andra under 2018. Under 2019 ser vi möjlighet att etablera ett
tredje nätverk.
Eskilstuna kommun
Kungsbacka kommun
Göteborgs Stad
Karlstad kommun
Upplands Väsby
Uppsala kommun
Västerås kommun
Örebro kommun

Botkyrka kommun
Hammarökommun
Skövde kommun
Säffle kommun
Tyresö kommun
Vaxholms Stad

