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Textmanus – film från Örebro län om öppna 
jämförelser 

 
”Det är inte farligt att få rött” 
Öppna jämförelser i Örebro län 
 
Örebro län består av tolv kommuner med sammanlagt 270 000 invånare. 
Här har Regionförbundet arbetat med öppna jämförelser genom att  
samordna och inspirera. 
 
Tarja Nordling, utvecklingsledare, IFO, Regionförbundet Örebro: 
– För att ha nytta av öppna jämförelser måste man vara engagerad. Man 
kan inte svara på frågorna för Socialstyrelsens skull. Vi tror att det kan 
vara till hjälp för kommunerna att jobba med öppna jämförelser. Att titta 
på: vad har vi för brister, vad kan vi utveckla och vad har andra gjort som 
vi kan lära av? 
 
Gabriella Mueller Prabin, områdeschef IFO, Kumla kommun: 
– Den största nyttan för oss som kommun är att följa upp att vi har de 
rutiner som vi behöver, dels internt och dels för samverkan med andra 
delar av kommunen. 
 
– Den största nyttan för oss som kommun är att följa upp att vi har de 
rutiner som vi behöver, dels internt och dels för samverkan med andra 
delar av kommunen. 
 
På multiteamet i Kumla jobbar man med barn och deras föräldrar i  
hemmet, istället för att barnen placeras. 
 
Malin Pöhner, enhetschef, familjeenheten, Kumla kommun: 
– Multiteamet är en del av familjeenhetens öppenvård och de arbetar med 
barn, ungdomar och deras familjer. Tanken är att man så långt som  
möjligt kan ha kvar barn och ungdomar hos sina föräldrar och stötta dem 
där. Det är viktigt att alla bidrar med sin kompetens för att det ska bli så 



  
 

SOCIALSTYRELSEN   2(2) 

 

bra som möjligt. Vi har vår kompetens och kan hjälpa till med den, men 
vi är även beroende av andra. Skolan är nästan alltid en viktig del.  
– Jag tror att öppna jämförelser leder till förbättringar för de vi möter. Det 
blir ett sätt att titta på utvecklingsområden, vad vi behöver jobba vidare 
med, och i slutändan kommer det till gagn för de vi möter. 
 
Gabriella Mueller Prabin, områdeschef IFO, Kumla kommun: 
– Vi tar fram rutiner så vi vet vad vi ska göra, och vem som ska göra det. 
Det blir rättssäkrare för barn och unga med familjer som träffar oss. Vi 
vet vem som gör vad, och att man inte skickas runt i onödan. Vi håller 
koll på de processer som är i kommunen. 
 
I Örebro kommun arbetar man med öppna jämförelser av ekonomiskt 
bistånd för verksamhetsutveckling. 
 
Mikael Ramnerö, områdeschef, område arbete och försörjning, Öre-
bro kommun: 
– Idag använder vi öppna jämförelser som en av flera informationskällor 
när vi planerar vår verksamhet. Vi kan se och identifiera förbättringsom-
råden. Vi kan identifiera var vi har utsatta grupper som vi inte förmår ge 
det stöd som vi vill ge. Den informationen gör att vi kan göra extra sats-
ningar.  
 
– Den största nyttan med öppna jämförelser är att vi kan kvalitetssäkra att 
vi lämnar korrekt information via webbsidan och andra kanaler. Det är 
också ett sätt att kvalitetssäkra att vi har de rutiner och samverkansformer 
som vi ska ha. Dessutom lyfter öppna jämförelser fram förbättringsområ-
den på ett tydligt sätt. 
 
Tarja Nordling, utvecklingsledare, IFO, Regionförbundet Örebro: 
– Om man just ska börja med öppna jämförelser behöver man inte ha så 
stora krav på sig själv. Det viktiga är att faktiskt börja. Börja med ett om-
råde som man tycker är mest intressant, om det verkar stort att börja med 
allt på en gång. 
 
Gabriella Mueller Prabin, områdeschef IFO, Kumla kommun: 
– Jag ser på resultatet på det sättet att jag tänker att det inte är farligt att få 
rött. Det visar bara konkret att vi har någonting att jobba med. Man ska 
istället använda resultatet som arbetsmaterial för utveckling. 
 
Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård 
och omsorg. 
www.socialstyrelsen.se 
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