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Beskrivning
Författare: Evert Vedung.
Utvärdering - idén att systematiskt kartlägga och bedöma offentliga interventioners och
organisationers resultat och processer - tilldrar sig ett ständigt stegrat intresse. På alla nivåer i
den offentliga sektorn skall det utvärderas. Det gäller naturligtvis kommuner och statliga
förvaltningar. Utvärdering omhuldas särskilt starkt i Europeiska unionen och bedrivs med stor
energi i OECD och globala organ som Världsbanken och Förenta Nationerna.
Evert Vedungs bok Utvärdering i politik och förvaltning är en kvalificerad lärobok som blivit
en klassiker. I denna tredje upplaga är samtliga kapitel omarbetade och uppdaterade.
Dessutom har ett nytt kapitel om interventionsteorier tillkommit.
Boken lämpar sig för kurser i statsvetenskap, pedagogik, sociologi, socialt arbete,
folkhälsovetenskap och angränsande ämnen vid universitet och högskolor. Den är också
relevant för kurser riktade mot den offentliga förvaltningen.
--"Utvärdering i politik och förvaltning anses for grundbogen i evaluering, som alle studerende,
der bliver undervist i evaluering i Danmark bliver introduceret til."
Ur motiveringen för utnämning av Evert Vedung till förste hedersmedlem i Dansk Evaluerings

Selskab 2007.
---

Annan Information
Vi ansvarar för. Verkställa och följa upp politiska beslut som rör barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde. Ge råd och stöd till barn, elever och deras
vårdnadshavare samt ge information till allmänheten. Ge råd och stöd till rektorer, personal
samt samordna, utveckla och utvärdera verksamheten.
Den kommunala organisationen har två sidor; den politiska sidan och förvaltningssidan. Som
medborgare kan det ibland vara svår att avgöra vem man ska vända sig till i olika frågor och
vem som egentligen bestämmer. Politiken. Kommunstyrelsen och nämnderna består av
förtroendevalda som utses av fullmäktige.
8 maj 2014 . Förvaltningsorganisation och bolagens administration . ... rekrytering ske för att
säkerställa information till och kommunikation med både invånare och anställda. Utvärdering.
En utvärdering av den politiska . Syftet med projektet, Ny politisk organisation och
förvaltningsorganisation, är att det ska leda.
17 jun 2013 . Och för att en sådan utvärdering – där de utvärderande troligen inte tar någon
som helst hänsyn till vad som ingår i den aktuella politiska diskursen – skall kunna bli värd
mer än pappret krävs att de . Jag är av åsikten att den svenska offentliga förvaltning är en
mycket viktig förklaring till sveriges framgång.
7 nov 2005 . Tankar och synsätt i utvärderingsforskning. Stockholm: Svenska
kommunförbundets Forskningsråd. http://www.mdh.se/isb/mea/rapport_kom_forb_99.pdf.
Evert Vedung: Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur. Jan Holmers:
Själv(ut)värdering som stöd för personal- och verksamhetsutveckling.
Kommun & politik · Så styrs Sollentuna · Politisk inriktning · Kommunens ekonomi · Mål
och resultat · Kvalitet och utveckling · Partier och mandatfördelning · Författningssamling ·
Organisation · Kommunfullmäktige · Kommunstyrelsen · Nämnder · Revisorer · Kommunala
bolag · Förvaltningskontor · Översiktsplan.
Strukturfonderna ingår i EU:s budget, men pengarna förvaltas i form av ett system med delat
ansvar mellan EU-kommissionen och de nationella myndigheterna: Kommissionen förhandlar
fram och godkänner utvecklingsprogram på förslag från EU-länderna och anslår pengar. EUländerna och deras regioner förvaltar.
I direktkontakter med myndigheter och politiker vill vi bidra till att ge beslutsfattare och
tjänstemän på lokal, regional och central nivå en mer nyanserad bild av . och om lodjurspolitik

och lodjursförvaltning i teori och praktik. Och svaret på frågan? ... familjegrupper samlas in
och utvärderas. Länsstyrel- sens personal söker.
En utvärdering av projektet Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden. NV. rapport 6435 2011 . tillgodose HELCOM's rekommendationer för förvaltning av BSPA
områden. Det huvudsakliga målet för ... heterna för lokalsamhällen att delta mer aktivt i det
politiska beslutsfattandet. Detta är något som vi sett.
Boken är också inriktad på att ge en allmän översikt över utvärderingsfrågor, modeller och
metoder ut ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Evert Vedung skriver i Utvärdering i politik
och förvaltning om utvärderingspolitiskt och förvaltningsmässigt, hur utvärdering i efterhand
kan användas för att upptäcka, kartlägga och.
Det som blir föremål för utvärdering är i vilken utsträckning dessa mål har uppnåtts. Hela
interventionsprocessen med tillblivelsen och implementeringen av Politikerakademin kan
åskådliggöras i följande modell2: Figuren läses från vänster till höger. ”Förvaltning” syftar på
genomförandet av den beslutade verksamheten.
19 nov 2015 . Nyttan med tillsyn och utvärdering: legalitet, effektivitet. (politisk och
administrativ). ▫ Resultatorientering är nödvändig i den svenska förvaltningsmodellen. ▫
Analysmyndigheterna stärker allmänintresset gentemot förvaltning och professioner. ▫
Resultatstyrning är svårt – utnyttja analysmyndigheterna.
Detta bygger på föreställningen att det i praktiken går att skapa en tydlig uppdelning mellan
politik och förvaltning och en klar arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän (dualism).
Vi vet dock att denna norm är svår att leva upp till i praktiken. Tjänstemannarollen handlar
sällan om neutrala bedömningar baserade på.
Utvärdering i politik och förvaltning. av Evert Vedung (Bok) 1998, Svenska, För vuxna.
Ämne: Förvaltning : utvärdering, Offentliga sektorn : utvärdering, Utvärderingsmetodik,.
och kontakt med stadens förvaltning och politiska beslutsfattare liksom hur dessa röster ser på
de hinder som . och problematisera det civila samhällets relationer med kommunal politik och
förvaltning. Malin är en av .. agera, utvärdera och rannsaka sig själva för att hitta metoder och
synsätt för hur de kan arbeta bättre.
Skrevs i ämnet policyanalys och belönades med pris för utmärkt kandidatuppsats i offentlig
förvaltning. Framröstad av en jury bestående av examinatorerna på uppsatskursen. Uppsatsen
behandlar jämställdhetsutvecklingen i den statliga svenska filmpolitiken sedan millennieskiftet.
projektet Utvärdering i resultatstyrning, nätverksstyrning och brukarstyrning (se
www.ibf.uu.se). Doktorand ... ”Government” används i anglo-amerikansk politisk teori för att
beteckna statens formella institutioner och . parlament, regeringar och
förvaltningsmyndigheter, vilka upprätthåller ordning i samhället och underlättar.
31 mar 2010 . Utvärdering i politik och förvaltning Lund: Stu- dentlitteratur. I kursplanen för
den fristående kursen SA920A Socialt arbete (30 hp), grundnivå nämns utvärdering i moment
3 under kursens innehåll. Relevant litteratur handlar om: Blom, B & Morén S (2003). Insatser
och resultat. Om utvärdering i socialt arbete.
Snart sagt alla typer av offentlig politik, offentlig verksamhet och offentliga institutioner skall
utvärderas. En väldig utvärderingsbölja svallar över värl den? Varför? Är utvärdering bara en
megatrend i dagens förvaltningspolitik eller är den en megatrend i vnr tid? Denna artikel
behandlar de drivkrafter som ligger bakom.
Fristående utvärderingsmyndigheter. Innehåll. Sammanfattning. 5. En aktuell
förvaltningspolitisk utveckling. 9. En studie för ökad förståelse. 10. Fristående
utvärderingsmyndighet? 11. Kartlagda myndigheter. 16. Studie av befintlig dokumentation. 21.
Skriftens disposition. 22. Utvärdering i svensk förvaltning. 23. Framväxten.
PwC konstaterar i rapporten att Umeå kommun har ett antal utmaningar att hantera för få

organisationen att fungera bättre: medvetenheten om att kommunen nu har en processorienterad organisation behöver öka, rollfördelningen mellan politik och förvaltning behö- ver
tydliggöras, och det behöver också i högre.
Senge M, P. Den femte disciplinen – den lärande organisationens konst. Fakta info direkt,
2000. Svensson, L, Brulin, G, Jansson, S & Sjöberg, K (red), Lärande utvärdering –
följeforskning. Stockholm: Kommentus förlag, Studentlitteratur, 2009. Vedung, E. Utvärdering
i politik och förvaltning. Studentlitteratur, 1998. Artiklar.
Inledning. Lärande utvärdering har fått ett brett genomslag genom lanseringen i
strukturfonderna (Sävenstrand m.fl., 2013). Men det . De ansvariga myndigheterna formulerar
därmed förväntningar på hållbarhet som att utvärderingen ska. ”analysera kopplingen ...
Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur, Lund.
avståndet/oberoendet mellan praktisk politik/förvaltning och utvärderingen av dess processer
och resultat? Finns efterföljansvärda exempel idag med avseende på praktisk organisering av
utvärdering och hur allmängiltiga är dessa? Jan-Eric Furubo, revisionsråd, Riksrevisionen och
Rune. Premfors, affilierad professor.
27 apr 2015 . Kompetensförsörjning – Från strategi till resultat. SIS förlag AB: 2011. Svensk
Standard, SS 624070:2009. Ledningssystem för kompetensförsörjning – Krav. SIS förlag AB.
Vedung, E. (1998) Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. Katrineholms
Kommuns Personalpolitiska program.
11 apr 2003 . en kraftigt förkortning och skärpning av kapitel 4 i min. Utvärdering i politik och
förvaltning (Lund: Studentlitteratur, 1998, 2:a upplagan, www.s tudentlitteratur.se) och kap 4 i
Public Policy and Program Evaluation (New Brunswick,. N.J.: Transaction Publishers,
paperback 2000, www.eurospan.co.uk. Figur 1.
Nya öppettider gäller under hösten 2017. Vi provar nya öppettider under hösten för att se om
det finns ett behov för er som bor i Knivsta att nå kommunen kvällstid. Vid årets slut gör vi en
utvärdering för att besluta om vilka öppettider Kontaktcenter har under 2018.
11 apr 2003 . och Lundgren 1980). Utöver utvärdering av svenska skolreformer har
utvärdering som professionell verksamhet i Sverige varit begränsad, särskilt mätt i termer av
det som sedan lång tid tillbaka pågick i USA. Stats- vetaren Evert Vedungs bok Utvärdering i
politik och förvaltning som först kom ut i början av.
Gränsobjekt – bedömningar som gränsobjekt innebär att bedömningarna befinner sig i
skiljelinjen mellan olika praktikegenskaper, som politik, förvaltning och undervisning. Även
om bedömningarna verkar vara identiska uppfattas de olika av till exempel av elever och
politiker. Det vill säga att bedömningarna konkretiseras.
5 mar 2013 . Politisk arbetsgrupp. 3. 4.3. Ny politisk organisation. 4. 4.4. Ny
förvaltningsorganisation. 4. 4.5. Genomförande. 5. 5. Iakttagelser och kommentarer. 6. 5.1 .
omorganisation såväl avseende politiska som tjänstemannaorganisation. . Hur sker den
fortlöpande analysen/utvärdering av omorganisationen?
dynamiska interventionslösningar då målet inte är att undersöka och utvärdera huruvida till
exempel utvärderingsmässiga eller politiska mål har blivit uppfyllda. ... 68 Karlsson, Ove
(1999) Utvärdering - mer än metod. Tankar och synsätt i utvärderingsforskning. 69 Vedung,
Evert (1998) Utvärdering i politik och förvaltning.
9 jun 2017 . Bra när politiker finns ute bland våra medborgare. Medborgardialog är ett viktigt
redskap, det måste ges tid och ett uthålligt arbete med värdegrund och metoder innan det går
att se effekten. Samverkan politik/förvaltning viktigt för tilliten i hela samhället, måste
förbättras. Flera i min omgivning ger uttryck för.
Utvärdering i politik och förvaltning av Vedung, Evert. Pris från 50,00 kr.
3 jan 2010 . Efter flera års diskussioner och efter ett omfattande processarbete beslutade

kommunfullmäktige i Arvika i januari 2006 om en ny politisk organisation. I oktober samma
år fastställdes också kommunens nya förvaltningsorganisation. Sedan 2007 01 01 arbetar vi
således i Arvika kommun i en politisk- och en.
Utvärdering i politik och förvaltning. av Vedung, Evert. Studentlitteratur. 2 uppl. 1998. Mer
om utgåvan. ISBN: 9144342624; Titel: Utvärdering i politik och förvaltning; Författare: Evert
Vedung; Förlag: Studentlitteratur AB; Utgivningsdatum: 19980617; Omfång: 260 sidor;
Bandtyp: Häftad; Vikt: 350 g; Språk: Svenska.
25 okt 2017 . VÅRDVAL stockholm Flera vårdval har mångdubblat antalet besök under några
få år i Stockholms län. I en ny rapport konstaterar landstingsförvaltningen att kostnaderna har
ökat mycket mer än väntat under 10 år. Det har även skett en snedfördelning till förmån för
patienter med mindre vårdbehov.
25 aug 2017 . Utvärderingar och utredningar är ett av de främsta verktygen inom avdelningen
för att ta fram rapporter och beslutsunderlag till nämnd och förvaltning. . Vi söker dig med
relevant akademisk examen och som har gedigen erfarenhet av kommunal politisk styrning
helst inom utbildningsväsendet. Statliga.
27 sep 2016 . Delkursen ger även en inblick i villkoren för politiskt ledarskap och frågan om
hur detta skiljer sig från ledarskap i förvaltningen. Delkurs 2. Utvärdering av offentlig
verksamhet, 7,5 högskolepoäng. Delkursen ger en introduktion till utvärderingens framväxt,
användning och funktion i politik och förvaltning.
av utfallet som direkt eller indirekt har orsakats av interventionen, dess förvaltning och dess
slutprestationer, medan utfall är allt som inträffar på slutmottagarsidan, oavsett. 1 Vedung,
Evert. Utvärdering i politik och förvaltning. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 22. 2
Vedung. Utvärdering i politik och förvaltning, 24.
Utvärdering i politik och förvaltning. E Vedung. Studentlitteratur, 2009. 825, 2009. Carrots,
sticks, and sermons: Policy instruments and their evaluation. ML Bemelmans-Videc, RC Rist,
EO Vedung. Transaction Publishers, 2011. 679, 2011. Policy instruments: typologies and
theories. E Vedung. Carrots, sticks, and sermons:.
8 Kvalitet i fritidshem Ett kvalitetsstöd för politiker och förvaltning. Stöd för att utveckla
kvaliteten i fritidshem. Å. T. G. Ä. RD. ER. PLA. N. ER. IN. G. UPPFÖLJNING OCH
ANALYS som ansvariga politiker respektive förvaltning kan använda i uppföljning och
utvärdering. Det systematiska kvalitetsarbetet och rektors roll berörs.
Du är här: Start · Kommun & politik · Kommunala förvaltningar · Miljö- och
byggnadsförvaltningen · Kommun & politik · Borgerlig vigsel · Budget och skuldrådgivning ·
Centralarkivet · Folkhälsa och folkhälsoarbete · Framtida markanvändning i kommunen ·
Invandring och integration · Kommunala bolag och stiftelser.
Förvaltningsorganisationen är anpassad till den politiska organisationen och har till uppgift att
se till att de politiska målen realiseras. . uppdrag är att utveckla och effektivisera kommunen
som organisation, genom att se till att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering
och kontroll finns och används. Uppdraget.
Med reformeringen av den svenska statliga förvaltningsorganisationen, under den senare delen
av 1900-talet, har utvärdering också alltmer kommit att tjäna som politiskt styrmedel och
utvärdering som praktik alltmer att integreras i förvaltningsorganisationen. Mångfald kan idag
sägas känneteckna utvärderingsområdet,.
Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. Vedung, E. (2009). Utvärdering i
politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. Åsberg, R. 2001. Det finns inga kvalitativa
metoder – och inga kvantitativa heller för den delen. Pedagogisk forskning i Sverige, 2001, 6
(4), 270 – 292. 52 Articles The articles associated.
Mänskliga rättigheter 180 poäng. Mäta, utvärdera och följa upp implementerandet av. FN:s

konvention för barnets rättigheter i Sverige. - En metodutvärdering . metoden för kommuner i
att mäta, utvärdera och följa upp barnets rättigheter och deras ... utvärdering i politik, politik
och förvaltning samt validitet och reliabilitet.
31 jul 2017 . Vi ska se till att de myndigheter som ger oss viktiga beslutsunderlag i form av
analyser och utvärderingar inte styrs och organiseras på ett sätt som ökar riskerna för att det
skapas begränsande stuprörstänkande i politiken och förvaltningen, säger civilminister
Ardalan Shekarabi. Det handlar om de.
27 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
rehabiliteringsgaranti. (2011), s. 4. 28 Socialstyrelsen (2012), Om implementering; Vedung, E.
(1998), Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur, Lund. 29 Vedung, E. (1998)
Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur, Lund.
Regeringen föreslår i proposition 2008/09:210 ”En ny rovdjursförvaltning” en rovdjurspolitik
som tar hän- syn till såväl naturvårdsintressen som intressen från djurägare och andra berörda
i områden med rovdjur. Ansvaret för förvaltningen bör i allt större utsträckning ske regionalt
och med lokalt inflytande. En sådan.
20 okt 2016 . Termin 3. Juridik GR (A) Kommunalrätt 7,5 hp. Statsvetenskap GR (A) Politik
och samhällsstyrning 7,5 hp. Statsvetenskap GR (B) Utvärdering inom offentlig verksamhet
7,5 hp. Juridik GR (A) Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt II 7,5 hp. Val av
huvudområde, juridik eller statsvetenskap, görs inför termin.
Om ord och begrepp som används för att beteckna yrkesutövare, Tema-T Working paper,
Linköping universitet, institutet teknik och social förändring. Vedung, Evert. 2004.
Utvärderingsböljans former och drivkrafter. PM vid svenska utvärderingsföreningens
konferens. Vedung, Evert. 1991. Utvärdering i politik och förvaltning.
10 mar 2014 . specifika utvärderingsmyndigheter. Statskontoret publicerade 2011 den
egeninitierade rapporten Fristående utvärderingsmyndigheter – en förvaltningspolitisk trend?
Rapporten visar att utvärderingsmyndigheterna har bildats vid olika tidpunkter och under
olika omständigheter. Av rapporten framgår även.
dokument skrevs. I förord till boken Lärande utvärdering-följeforskning3 påpekar författarna
Brulin, Jansson, . av att utveckla ett enkelt utvärderingsverktyg baserad på viktiga indikatorer
för ERUF och ESF finansierade projekt. ... Vedung, E. 1998, Utvärdering i politik och
förvaltning ISBN 978-91-44-34262-7. EC Europeaid.
Det är institutionella modeller som pekar ut vilka personer som skall göra utvärderingen det
regelverk och institutionella normverk som utvärdering skall följa. Som institutionella
modeller för utvärdering i politik och förvaltning nämnder Vedung profesionella modeller
(kollegebedömning och självvärdering) och SOU-.
SYSTEMATISK UTVÄRDERING — Politiskt ansvarstagande för effektivare regler. Politiska
beslut behöver . För att hantera dessa processer bör det inrättas en organisation inom
statsförvaltningen som operativt . Kravet på utvärderingar kan tyckas vara en stor arbetsbörda
för statsförvaltningen, men detta måste vägas mot.
Elin Wihlborg. Offentlig förvaltning, digitalisering och lokal politik; Följeforskning och
utvärdering. Professor i Statsvetenskap med bred kompetens som föreläsare, analytiker och
kommentator kring offentlig förvaltning, digitalisering, regional utveckling och lokal
demokrati. Hur utmanas demokrati och förvaltning av.
20 feb 2017 . En klassisk fråga inom offentlig förvaltning är "blir det som det var tänkt"?
Denna kurs behandlar utvärderingens framväxt, grundbegrepp, utvärderingsansatser och dess
relation till demokrati och ansvarsutkrävande. Kursens mål är att studenter från vetenskapliga
utgångspunkter ska kunna granska och.
Kursen fokuserar på utvärdering inom offentlig verksamhet men flertalet frågor har relevans

även för privata organisationer. Efter genomförd kurs ska studenten ha förmåga att: •
Beskriva, kategorisera och jämföra olika betydelser av begreppet utvärdering • Beskriva
fenomenet utvärdering inom politik och förvaltning och ge.
6 sep 2016 . medarbetaren att utveckla kompetens och engagemang. Förtroende och
handlingsutrymme följs av ansvar för att följa de politiska prioriteringarna, för att uppnå mål
och för att utveckla verksamheten. 4. Systematisk uppföljning och utvärdering med resultat i
fokus. Frihet i att utforma och driva verksamheten.
Vedung, Evert: Utvärdering i politik och förvaltning, 2009, Läslogg s. 19-36, 157-185. DarlingHammond, Linda &Rothman, Robert: Teacher and Leader Effectiveness in High-Performing.
Education Systems, Scope, Stanford Center for Opportunity Policy in Education, 2011.
Bekanta Dig med rapporten, ingen läslogg krävs.
27 apr 2016 . Hem · Kommun & politik · Kommun · Organisation · Förvaltningar; Individoch familjeförvaltningen. Ekonomi & budget · Organisation · Bolag · Förvaltningar · Fritidsoch kulturförvaltningen · Individ- och familjeförvaltningen · Miljöförvaltningen ·
Omsorgsförvaltningen · Räddningstjänsten.
Utvärdering omhuldas särskilt starkt i Europeiska unionen och bedrivs med stor energi i
OECD och globala organ som Världsbanken och Förenta Nationerna. Evert Vedungs bok
Utvärdering i politik och förvaltning är en kvalificerad lärobok som blivit en klassiker. I denna
tredje upplaga är samtliga kapitel omarbetade och.
28 dec 2012 . Utvärderingar vid. Trafikanalys bör således inriktas på objekten problem,
åtgärder, förvaltningsprocesser, prestationer och utfall. Problemet är utgångspunkten för
politiska åtgärder och därmed också utgångspunkten för varje utvärdering. På en abstrakt nivå
kan ett problem definieras som ett ”tillstånd som.
I vissa fall har dock analysmyndigheterna ersatt myndigheter som avvecklats. Utvecklingen
har beskrivits i två rapporter från Statskontoret, Fristående utvärderingsmyndigheter, en
förvaltningspolitisk trend? (2011) och Utvärdering på olika områden - En analys av
sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter (2014:7).
This is a continuous, part-time research activity, whose purpose is to shed light on the theory
and methodology of public sector evaluation and implementation. Problems include:
definitions of evaluation, evaluation purposes, intervention theory (program theory) in
evaluation, evaluation models, evaluation designs, process.
Intro: Frågor och metoder i jämförande politik. Värden och konfliktlinjer (I&W del 1).
Demokratins . vid studenternas förmågor och färdigheter att självständigt applicera och kritiskt
förhålla sig till analyser av politik och förvaltning. . Jämförelser är en kärna i
samhällsvetenskaperna. ○ Utvärdering bygger på jämförelser.
9 maj 2012 . Kommunstyrelsen i Malmö beslutade i november 2010 att tillsätta kommissionen,
som är politiskt oberoende. Utgående från direktiven ska . förvaltningsprocess i vilken man
genomför de politiska besluten i enlighet med beslutfattarnas .. Beslut → Implementering →
Utvärdering. Att analysera politiska.
intresset för och användningen av målstyrning har ökat har också behovet av en
ändamålsenlig uppföljning och utvärdering blivit allt större. Att utvärdera politik och
förvaltning innebär att man i efterhand bedömer offentliga beslut och åtgärders genomförande
och resultat för att få en fördjupad förståelse för problemområdet.
17 mar 2009 . Förvaltningspolitik är en benämning på politiska beslutsfattares försök att
påverka den offentliga förvaltningen att agera effektivt i enlighet med politiska mål och . Både
samhällsforskare och utvärderingsforskare har emellertid riktat kritik mot resultatstyrningen
som idé och praktik, snarare än som teori.
Pris: 362 kr. häftad, 2009. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Utvärdering i politik och

förvaltning av Evert Vedung (ISBN 9789144001746) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Modeller för utvärdering jenny.lagsten@oru.se, Informatik, VITS, Handelshögskolan vid
Örebro universitet. Referenser: Evert Vedung, 1998, Utvärdering i politik och förvaltning.
Ernest House, 1980, Evaluating with validity. Standard för utvärderings- objektets kvalitet.
Övergripande syfte. (slutprodukt). Referensgrupp.
Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad · Kultur-, idrotts - och fritidsförvaltningen ·
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen · Servicepartner · Skultuna kommundelsförvaltning ·
Sociala nämndernas förvaltning · Stadsarkivet · Stadsbyggnadsförvaltningen ·
Stadsledningskontoret · Teknik- och fastighetsförvaltningen.
10 jan 2012 . En forskningsbaserad översikt av Stig Montin. Stig Montin är professor i
offentlig förvaltning med inriktning mot kommunal politik och förvaltning.
Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet .. att kommunal verksamhet är politisk styrd när
man läser t ex den utvärdering av konkurrens och privatisering som.
På flera förvaltningsområden använder ämbetsverken CAF-modellen, och resultat från
självutvärderingar kan förutom egen verksamhetsutveckling utnyttjas i styrningen av
förvaltningsområdet. Inrikesministeriets förvaltningsområde har i flera år haft en heltäckande
CAF-baserad styrning utifrån självutvärderingsmodellen.
Vedungs bok Utvärdering i politik och förvaltning har använts i två upplagor i
utvärderingsplanen. I upplagan från 2009 har Vedung utarbetat 15 steg för kvalificerad
uppföljning, medan det i upplagan från 1998 enbart finns fem steg. Orsaken till att den tidigare
upplagan använts är att den ansågs stämma bättre överens med.
Kursens mål. Kursen syftar till att studera utrednings- och utvärderingsme- todik i
företrädesvis offentliga organisationer och innefattar kursmoment rörande frågor om
förvaltningspolitik, kommu- nikationsteori, politiskt lärande och utvärderingsanalys. Efter
avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse.
Projekten inom det här temat undersöker bland annat finansiering och förvaltning av konst
och kultur, kulturförvaltningens strukturer, politisk styrning, finansieringens och
förvaltningens effekter, samt utvärdering av ändringar inom finansiering och förvaltning.
Festivalernas och kulturevenemangens inverkan på kulturpolitik.
Utvärdering i teori och praktik. Göran Bostedt . Demokratins tre dimensioner. • Form
(beslutfattandet). • Innehåll (politik). • Genomförande (förvaltning) . Utvärdering som
möjliggörare. • Politik. Marknad. • Tjänster. Varor. • Effektivitet. Produktivitet. • Outcome.
Output. • Lång sikt. Kort sikt. • Värden. Mål.
29 dec 2015 . Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering. Riksdagen har beslutat om . ap.1, IFAU förvaltningskostnader,
utvärdering, arbetsmarknad (ram), 23 020 . ap.4, IFAU förvaltningskostnader, utvärdering,
utbildningsväsendet (ram), 10 200.
Två varianter: marknadisering och företagisering, fr a den senare handlar om att utforma
företagsliknande, styrbara organisationer i offentlig sektor. • Detta sker genom 1, styrsystem
såsom standarder, resultatenheter, prestationsbaserade tilldelningssystem. • Samt 2,
förändringsmodeller såsom lean, olika.
Kursen innehåller teorier och metoder vid studiet av offentlig politik och förvaltning. Teman
som behandlas är förvaltningsstruktur, förvaltningsorganisation och styrning av offentlig
förvaltning samt beslut, styrning och implementering av offentlig politk, dvs policy och
policyprocess. Vidare behandlas utvärdering av offentlig.
Ivarsson Westerberg att genomföra en internationell komparativ studie av den politiska
styrningen av krisberedskapen i ett antal . organisationer, politik och förvaltning. Har bl.a.
publicerat boken är .. och ansvarsfunktioner på olika nivåer samt system för uppföljning och

utvärdering. Den här rapporten, som utarbetats på.
Utvärderingens. 11 Evert Vedung har Gävleanknytning genom sin placering vid Institutet för
bostads- och urbanforskning i. Rådhuset förutom vid Statsvetenskapliga institutionen i
Uppsala. Hans forskning i och om utvärdering är dokumenterad i Utvärdering i politik och
förvaltning (1998). 12 Med folkhälsoperspektiv menas.
11 jan 2012 . Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinsti- ..
all offentlig politik och förvaltning: Hur ska behovet av flexibilitet och frihet lokalt vägas mot
behovet av en enhetlig och centralt koordinerad politik? . exempel på analyser av
(de)centraliseringstrender inom svensk förvaltning.
Beskrivningen nedan är således ingen beskrivning av uppnådda resultat, utan snarare en
beskrivning av den process och de önskvärda resultat som kan uppstå under rätt
omständigheter där arbetet är fullt ut implementerat och etablerat. 4 Se t.ex. Vedung, Evert
(1998), Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur:.
LIBRIS titelinformation: Utvärdering i politik och förvaltning / Evert Vedung.
Genom sin verksamhet i Arktis söker Finland tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning med
respekt för den arktiska miljön. Utgångspunkterna för Finlands Arktispolitik fastställs i
regeringsprogrammet. Målen för Arktispolitiken fastställdes mer detaljerat i Finlands arktiska
strategi som godkändes 2013. Den ledande tanken i.
26 sep 2014 . Jan-Ego Leo (M), som är ordförande i sociala områdesnämnden söder, har
anmält sin egen förvaltning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Han tycker att . är för
långa. (Ivo, politik, Sociala områdesnämnden) . All utvärdering och forskning visar att så
tidiga insatser som möjligt ger bästa resultat.
9 jan 2017 . organisationen tydliggörs när det gäller e-strategi, e-förvaltning, systemägande
mm. • Att kommunstyrelsen utvecklar uppföljning och utvärdering av politiskt fastställda mål
inom granskningsområdet (e-strategi, informationssäkerhetspolicy mm). • Att
kommunstyrelsen – i samband med upprättande av.
Köp begagnad Utvärdering i politik och förvaltning av Evert Vedung hos Studentapan snabbt,
tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
Hans bok Det rationella politiska samtalet har använts vid utbildning vid svenska högre
läroanstalter. På miljöområdet är han känd för sin inriktning på tillväxt-ekologidimensionen,
styrmedel och lokal implementering av global ozonhålspolitik. Genom Utvärdering i politik
och förvaltning, som översatts till engelska, koreanska.
I Askheim, O.P. & Starrin, B (red.) Empowerment i teori och praktik. Malmö. Gleerups.
Svendsen, T. (2012) Socialarbetares förhållningssätt till BBIC. ”Det finns hur många fördelar
som helst, bara man har tid?” Forskningsrapport 2012:1. Sollentuna: FoU-Nordväst. Vedung,
E. (1998) Utvärdering i politik och förvaltning.
15 okt 2017 . Utvärdering i politik och förvaltning, upplaga 3, Lund: Studentlitteratur. Kap 1
Vad ordet ”utvärdering” betyder. Kap 3 Interventionsteorier som utv-redskap, sid 45-67. Kap
4, 5, 6 Uvärderingsmodeller. Kap 14 Utvärderingars användning och nytta, sid 255-. 283.
(Implementering av insikter från utvärdering).
19 maj 2014 . Politik utan hemvist. 83. Utmaningar och utvecklingsbehov i
förvaltningspolitiken. Göran Sundström. Förvaltningen i grundlagen. 95. Daniel Tarschys.
Den misstrodda . 155. Rolf Lind. Att utvärdera kvalitet i högre utbildning .. skriver om
relationen mellan politik och förvaltning i ett längre tids- perspektiv.
Examensarbete i offentlig förvaltning med inriktning mot politik HT 07.
Förvaltningshögskolan, Göteborgs . inom ramen för Förvaltningsprogrammet vid Göteborgs
universitet. Med detta förord vill författaren ... Nätverket Tjörn har på flera plan visat sig vara
ett lyckat nätverk.5 Enligt utvärdering av projektet och av nätverken.

24 feb 2014 . Anahita Assadi. Utredare, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering (IFAU). . docent i statsvetenskap vid Umeå Universitet, om landsbygdsutveckling
och naturresursförvaltning. . Docent i statsvetenskap på Göteborgs universitet, forskar om
genus, etik, offentlig politik och förvaltning.
Varför behövs granskning och utvärdering? Fundamentala villkor: • Beslut under osäkerhet. •
Oprecisa politiska mål. • Förvaltningen befolkad av människor. • Omvärld i förändring. •
Common sense leder ofta fel. Slutsatser: • Kontinuerligt lärande är nödvändigt. • Granskning
och utvärdering krävs oberoende av styrform.
23 jun 2015 . 1(9) Examinationsuppgift Utvärdering av kommunala mål och uppföljning inom
äldreomsorgen - En konstruerad 2(9) positiva effekter kommer att . Problembakgrund I vårt
demokratiska samhälle förvaltas och kontrolleras den verksamhet som anses vara i det
allmännas intresse av en politiskt vald ledning.
264 s. Lindgren, Lena, Utvärderingsmonstret. Lund: Studentlitteratur, 2006. 138 s. Lindgren,
Lena. Terminologihandbok för utvärdering. Studentlitteratur, 2012. 107 s. Sandberg, Bo och
Sven Faugert, Perspektiv på utvärdering. Lund: Studentlitteratur, 2 uppl. 2012. 168 s. Vedung,
Evert, Utvärdering i politik och förvaltning.
Title, Utvärdering i politik och förvaltning. Author, Evert Vedung. Edition, 2, reprint.
Publisher, Studentlitteratur, 1998. ISBN, 9144342624, 9789144342627. Length, 260 pages.
Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
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