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Tema: Digitalisering

Henrik Berggren är 
Årets kommunal-
ekonom 2019

MÖTE MED

22.

I detta nummer av Kommunal Ekonomi har vi temat digitalisering. Tidningen är väl
fylld med intressanta artiklar som beskriver goda exempel, liksom även de svårig
heter som finns. Min förhoppning är att de ger oss inspiration och bättre förutsätt
ningar för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Kommunalekonomernas förening avslutar sommaren med föreningsmötet. Detta 
år är vi i Linköping där konferensen ordnas i samarbete med krets 2, Södermanland och 
Östergötland. På årets föreningsmöte kommer vi för första gången att dela ut priset Årets 
insats. Det är kretsarnas pris som ska uppmuntra anställda i offentlig sektor att dela 
med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra det dagliga arbetet.

PRISET ÅRETS insats 2019 går till Simon Lindau, 
tillförordnad ekonomichef och Peter Öfverström, 
koncernredovisningschef, i Alingsås kommun. 
De får priset för sitt arbete med att utveckla 
koncernstyrning och införa koncernbudget. På 
föreningsmötet delar vi som vanligt även ut priset 
Årets kommunalekonom – det går bra att möta 
pristagaren både på konferensen och i en intervju här 
i tidningen. 

ÅRETS KOMMUNALEKONOM 2019 är Henrik Berggren. Han 
är ledande när det gäller kommunalekonomiska analyser, 
såväl på kommunnivå som på sektorsnivå. Han har 
utvecklat en modell för långsiktiga finansiella analyser 
som används i många kommuner och regioner och har 

därmed bidragit till att öka intresset för denna typ av analyser. 
Henrik Berggren är också synnerligen väl förtrogen med det kommunalekonomiska 

utjämningssystemet, vilket inneburit att han bland annat har varit engagerad i den 
senaste utredningen av kostnadsutjämningssystemet.

MED INSPIRATION från föreningsmötet kan höstens arbete starta. 
Det är dags för delårsbokslut för 2019 samt utvecklings

arbete och verksamhetsplanering för kommande år. 
Nu överlämnar jag till er att läsa tidningen och reflektera 

kring verksamhetsutveckling med digitalisering!  l

”På årets förenings-
möte kommer vi 
för första gången 
att dela ut priset 
Årets insats.”
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Noterat

”Jag hoppas att 
regeringen ser vad 
som händer runtom 
i Sverige.”

Kommunalrådet Madelaine Jakobs-
son (C) i Nordmaling apropå kommu-

nernas väntade underskott.
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Önskas: automatbeslut 
i kommunsektorn

110
… kommuner och hälften av regio-
nerna väntas gå med underskott i år.
KÄLLA: SKL

n EU VÄNTAS anta en om-
arbetning av direktivet om 
vidareutnyttjande av infor-
mation från offentlig sektor 
(PSI-direktivet). Tanken är 
att ytterligare öka mängden 
användbara data. En särskild 
utredare ska lämna förslag på 
åtgärder i Sverige.

Öka mängden 
öppna datan I ALLT fler kommuner 

krävs det numera läkar-
intyg för elever som vill 
äta specialkost i skolan.  
Antalet elever med 
specialkost har ökat 
rejält, vilket innebär be-
tydligt dyrare nota för 
skolmaten. I Östersunds kommun infördes kostintyg för 
ett år sedan, vilket ledde till att antalet specialkostmål-
tider sjönk drastiskt.

KÄLLA: P4 JÄMTLAND

Läkarintyg för specialkost

n Om digitaliseringen ska få ge-
nomslag i kommunsektorn kan 
det krävas lagändringar. I som-
ras sände SKL in en skrivelse 
till regeringen med begäran om 
ändring av reglerna för auto-
matiskt beslutsfattande.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

I DEN nya förvaltningslagen från 2018 finns 
en skrivning som möjliggör för automati
serat beslutsfattande för myndigheter. Men 
eftersom lagen är subsidiär, det vill säga att 
den kan övertrumfas av annan lagstiftning, 
kan den inte tillämpas i kommunsektorn då 
kommunallagen i dagsläget saknar regler 
om automatiserat beslutsfattande.

Det var bland annat när Trelleborg 
presenterade sin automatiserade lösning 
för beslut om försörjningsstöd som frågan 
aktua liserades. I dagsläget måste en 
män niska fatta beslutet, med stöd av en 
programvara som de facto redan avgjort 
ärendet.  

Nu vill SKL se en ändring som jämstäl
ler kommuner och regioner med statliga 
myndig heter. Det finns många typer av 
beslut där ärendeprocessen är så reglerad 

och transparent att de lämpar sig utmärkt 
för ”robotbeslut”. 

– BESLUTEN kan handla om olika tillstånd 
som till exempel boendeparkering, men 
även beslut om plats i förskola, särskola, SFI, 
eller om vårdinsatser och omsorgsboenden. 

Genom att kunna automatisera beslut frigörs 
viktig tid som kan användas för angelägna 
uppgifter som kräver närvaro, exempelvis 
möten med medborgare. Arbetets innehåll 
förändras, och resurserna räcker längre, 
säger Jenny Birkestad, chef på avdelningen 
för digitalisering på SKL:s hemsida. l

LÄTTA BESLUT. Idag saknar kommuner och regioner möjligheten till automatiserat beslutsfattande. 
Det vill SKL ändra på.

512
… besök per heltidare 
och år togs emot inom 
barn/ungdomspsykia-
trin på Gotland. I Värm-
land landade samma 
nyckeltal på 217.
KÄLLA: SKL

2500
… nya jobb blir det i Skellefteå när 
Northvolts batterifabrik är klar.
KÄLLA: NORTHVOLT



Tänk dig en förskola som växer i samma takt som barnkullarna. Det är Blomman:
En dynamisk förskola du hyr så länge du behöver. Den uppfyller samma höga krav

som en permanent förskola men kan vara på plats redan inom 4 månader.

Låter det intressant? Läs mer på parmaco.se

Platsbrist
i förskolan?
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4Ekonomens agenda

På nytt
jobb

Nya lagar 1 juli 2019 

ÖKAD STYRNING AV MYNDIGHETERS 
LOKALISERING 
n Förordningen innebär bland annat att stat-
liga myndigheter vid beslut om avveckling av 
samtliga fasta arbetsställen i en viss kommun 
ska genomföra analyser av verksamhetsmässiga, 
personella, ekonomiska och regionala konse-
kvenser inom myndighetens ansvarsområden. 
Ikraftträdande: 1 juni 2019.  

STOPP FÖR TANDLÄKARE SOM  
MISSKÖTER SIG 
n Lagen innebär bland annat att Försäkrings-
kassan får besluta att en anslutning till det 
elektroniska systemet för statligt tandvårds-
stöd ska upphöra om en vårdgivare allvarligt 
missköter sig. 
Ikraftträdande: 1 maj 2019.  

FÖRSKOLECHEFER SKA UTBILDAS TILL 
REKTORER 
n Ändringen innebär att förskolechefer ska 
benämnas rektorer och att de ska genomgå en 
befattningsutbildning. De ska påbörja befatt-
ningsutbildningen snarast möjligt efter tillträdd 
anställning och ha genomfört den inom fem år. 
Ikraftträdande: 1 juli 2019.

STATENS SERVICECENTER LOKALT  
SERVICEANSVARIG 
n Statens servicecenter ska ansvara för verk-
samheten vid servicekontor där Försäkrings-
kassan, Skatteverket och Pensions myndigheten 

samverkar. Lagen ger också möjlighet för stat-
liga myndigheter, en kommun eller ett landsting 
att frivilligt samverka för att tillhandahålla 
service.  
Ikraftträdande: 1 juni 2019.

SKL 
5 SEPTEMBER: Skatteverket presenterar preli-
minärt beskattningsutfall.
6 SEPTEMBER (preliminärt): RIPS-kommit-
tésammanträde. Årligt övervakningsmöte an-
gående diskonteringsräntan i pensionsskulden.
18 SEPTEMBER: Regeringen presenterar 
budget propositionen.
19 SEPTEMBER: SKL publicerar cirkulär och 
EkonomiNytt om budgetpropositionen.
1 OKTOBER: SKL publicerar ny skatteunder-
lagsprognos.
1 OKTOBER: SCB presenterar utfall inom 
utjämningssystemen.
4 OKTOBER: Skatteverket presenterar prelimi-
närt beskattningsutfall.
16 OKTOBER: SKL publicerar ”Ekonomi-
rapporten, oktober 2019”.

RIKSBANKEN 
5 SEPTEMBER: Nytt beslut om reporäntan.

SCB
30 AUGUSTI: Räkenskapssammandrag för 
kommuner och landsting.
20 SEPTEMBER: Finansiärer och utförare inom 
vården, skolan och omsorgen.
27 SEPTEMBER: Kommunalekonomisk utjäm-
ning och utjämning av LSS-kostnader.

RAPPORTER FRÅN SKL
n ”Handbok om förplanering. Bygg en gemensam 
bild inför budgetprocessen”. Publicerad 24 maj. 
n ”Oberoende av inhyrd personal”.  
Publicerad 24 juni.
n ”Gäller LOU vid hyra av lokal?”.  
Publicerad 27 juni. 
n ”Handbok för en effektiv äldreomsorg”.  
Publicerad 27 juni.
n ”Framgångsfaktorer för skolans utveckling”. 
Publicerad 28 juni.
n ”Klimatförändringarnas lokala effekter”.
Publicerad 1 juli. 

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

6,3 % juni 2019.
•  Inflationstakt: 1,7 % (juni 2019 jämfört med 

juni 2018). 
•  Konsumentprisindex: KPI 334,47 juni 2019 

(Index 1980 = 100). 
•  Utlåning till hushåll, tillväxttakt: 4,9 %  

(juni 2018).
•  BNP, volymförändring: -0,1 % (kvartal 2, 

2019 jämfört föregående period).
• Folkmängd: 10 272 518 (maj 2019).

KÄLLA: SCB

Region Stockholm. Katarina 
Holmgren har utsetts till ny ekono-
midirektör för Region Stockholm och 
tillträder tjänsten i september. Idag 
är hon ekonomi- och planerings-
direktör vid Region Västerbotten. 
Katarina Holmgren har även jobbat i 
LKAB:s koncernledning, bland annat 
som ekonomi- och finansdirektör. 
Hon har även verkat som ekonomi-
chef i koncernen Polarbröd och varit 
länsskatte revisor vid Skatteverket.

Kungsbacka. Malin 
Aronsso  n bli ny kommun-
direktör i Kungsbacka i 
oktober. Hon började som 
kostekonom, men avance-
rade snabbt till chefsjobb 
inom kommun och stat, 
senast som kommundirektör 
i Gislaved. Förra året utsågs 
hon till Årets Offentliga 
ledare och prydde omslaget 
på Kommunal Ekonomi.

Karlstad. Carina Strandberg 
blir ny ekonomidirektör i 
Karlstad kommun. Carina 
Strandberg är idag chef för 
ekonomi- och verksamhets-
styrningen i kommunen 
och tillträder sin nya tjänst i 
augusti.



När det blir svårare 
gör vi det enklare

KPA Pension 

08-665 04 00 

kpa.se/arbetsgivare/

Sedan februari 2019 lämnar arbetsgivare månatliga uppgifter om varje enskild  
anställds lön och skatteavdrag till Skatteverket. Även tjänstepensionerna omfattas 
av regelverket. KPA Pension har tagit fram lösningar för dessa transaktioner och 
betalar in avdragen preliminärskatt till arbetsgivarens skattekonto varje månad. 

KPA Pension gör det enkelt för dig som arbetsgivare att göra rätt med full kontroll.
Har du något svårt som du vill ha hjälp med? Hör av dig!
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Aktuellt

n E-fakturering står nu för 
merparten av alla leverantörs-
fakturor i kommunsektorn. Det 
är smidigt – men kan också 
ge extraarbete. A och O är att 
referensen blir rätt.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Från 1 april 2019 är det lag på efaktura 
enligt ny europeisk standard vid alla 
inköp i offentlig sektor och vid all upp

handling som startar efter samma datum. 
Undantag görs för betalning med kort eller 
kontanter liksom vid risk att sekretess röjs. 
Det går även att använda annan standard för 
efaktura som parterna redan avtalat om.

Sverige har gått längre än EUdirektivet, 
som bara anger att en upphandlande enhet 
ska kunna ta emot efaktura.

– Sverige tyckte att det i så fall är rimligt 
att leverantörerna också skickar efakturor, 
förklarar Kerstin Wiss Holmdahl, förbunds
jurist på SKL.

SKL HAR undersökt 
hur efaktura slagit 
igenom. På många 
håll låg andelen 
högt redan före 
lagkravet och nu är 
det i snitt 56 procent 
i både kommun och 
landsting. Flertalet 
ligger på 50–75 pro
cent. I topp noteras 
92–93 procent.

Kerstin Wiss Holmdahl uppmanar kom
muner att snarast ansluta sig till nätverket 
Peppol (PanEuropean Public Procurement 
OnLine), som fungerar både nationellt 
och över gränser. Det blir ett krav från 1 
december.

Fakturastandarden Peppol Bis Billing 3 ska 
användas i alla nya relationer. Svefaktura 
fasas ut.

– Kommuner bör aktivt verka för att 
leverantörer använder Peppol. En fördel är 
att det inte behövs någon krävande anslut

ningsprocedur. I Peppol står adressen till 
kommunen, det är bara att använda.

Informationen kan bli bättre.
– Att tänka på är att nå ut till sina be

ställare med att efaktura är obligatoriskt. 
Och var noga med referensen. Det kommer 
ibland in fakturor utan referens. Det skapar 
stort manuellt arbete.

MERARBETET DRABBAR även leverantörer. Ex
empelvis har KEF:s kansli haft fakturor som 
studsat tillbaka för att deltagare i kurser 
angett fel referens.

Men då uppträder ett annat fel. Fakturor 
får inte avvisas, och då spelar det ingen roll 
om referensen är inkorrekt.

– Det är en inkommen handling som måste 
åtgärdas, en verifikation som ska bokföras. 
Många tror också att man kan avvisa en 
faktura för att den kommer på papper. Men 
det får man inte.

Fortsätter en leverantör att skicka 
fakturor på papper eller via epost går det 
att vända sig till Myndigheten för digital 
förvaltning, som kan förelägga med vite att 
gå över till efaktura.

Små leverantörer kan använda faktura
portal, som kommuner ofta erbjuder.

– Och det finns många portaler på mark
naden, en del gratis, som leverantörer kan 
använda för att skicka till alla kunder. l

Viktigt om e-faktura
4  Gå över till nätverket Peppol och dess standard för e-faktura (Peppol Bis Billing 3).

4  Nå ut i hela organisationen om lagkravet.

4  Ange alltid referens vid inköp – och bädda inte för felskrivning genom krångliga referenser.

E-fakturorna ökar 
– men ger merjobb

Kerstin Wiss Holmdahl, 
förbundsjurist på SKL.

RÄTT referens? Leverantörer till offentlig sektor ska också lämna e-faktura. Fel i e-fakturorna vållar 
fortfarande en del extrajobb – en faktura får inte avvisas bara för att den är på papper eller felaktig.

BI
LD

: I
ST

O
C

K

Digitalisera och effektivisera
verksamhetsstyrningen. 
Vill du veta hur?
Fler än 70 kommuner arbetar i Hypergenes webbaserade produkt för 
planering, uppföljning och analys. Vinsterna är flera: mindre administration 
och effektivare verksamhet liksom nya möjligheter att presentera och följa 
upp ekonomi, nyckeltal och mål. Läs gärna mer på hypergene.se/kommun.



Statsbidrag & projekt-
medel för kommuner 
äntligen samlade på 
ett ställe

En tjänst från

www.statsbidragsportalen.se
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Redovisning

n Det börjar bli skarpt läge för 
nya redovisningslagen. Delårs-
rapport ska upprättas, årsredo-
visning förberedas – allt enligt 
nya regler. I höst väntar bety-
dande utmaningar.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ 

Det stora är förändringarna i struk
turen, anser Miriam Törnström Hå
bring, redovisningschef i Karlskrona 

kommun.
– I årsredovisning, delårsrapport, balans  

och resultaträkning, förvaltningsberät
telse. Utmaningarna känns störst i de 
upplysningar man inte lämnat tidigare, 
till exempel beräkning av genomsnittlig 
nyttjandeperiod för investeringar. Där tittar 
vi på hur detaljerat och överskådligt vi ska 
göra det.

En annan utmaning är att få med notupp
lysningar från bolagen i kommunkoncer
nens sammanställda räkenskaper.

– Det kräver nya arbetssätt och mer 
samarbete mellan kommun och bolag. Vi 
behöver mer av deras uppgifter och få dem 
lite tidigare.

Hon tycker att den nya lagen i sig inte 
skapar så mycket mer arbete.

– Men vi passar också på att städa där vi 
inte gjort hundra procent rätt. Sådant vi inte 
tycker vi skrivit bra, saker vi upptäckt att vi 
inte har med.

TORBJÖRN TAGESSON, professor i företags
ekonomi vid Linköpings universitet, anser 

att kommunsektorns största utmaning blir 
de striktare kraven på att redovisningen ger 
en ”rättvisande bild”.

– Tyvärr tror jag många uppfattade det 
som att nya lagen inte innebär någon skill
nad, på grund av att det inte blev fullskulds
redovisning av pensionsåtagandena. Men 
lagen innehåller flera steg i riktning mot 
tydligare externredovisningsfokus, baserat 
på i lagen utpekade redovisningsprinciper. 
Och följer man inte dem ska det lämnas 
upplysning om skälen och en bedömning 
av effekten på resultat och ställning. Det är 
ändringar som kommer att märkas, säger 
Torbjörn Tagesson.

MEST KONTROVERSIELLT hittills är intäkts
redovisning av exploateringsbidrag (se 
artikel på sid 12–13). KEF:s kanslichef Ola 
Eriksson kan tänka sig att andra frågor blir 
stora längre fram. Dit hör att kostnader för 
detaljplaner alltid ska kostnadsföras liksom 
borttagandet av den förenklingsregel som 
sade att leasingavtal kortare än tre år inte 
behövde redovisas.

En stor utmaning blir att klara pedago
giken gentemot medborgare, politiker och 
tjänstemän.

– Att förklara vad ändrade siffror står för. 
Och hur det hänger ihop med god ekono
misk hushållning, säger Ola Eriksson.

REDOVISARE HAR inte bara att förhålla sig till 
en ny lag utan även ändrad normering från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR), 
som i år gett ut 15 nya rekommendationer. 
Ytterligare två gick på remiss i våras och 
blir klara senare. Det kommer även en ny 
rekommendation om pensioner.

Normering och rekommendationer kan 
uppfattas som tänjbara begrepp, men här 
ger nya lagen mer tyngd åt RKR. Nu måste 
kommunen inte bara ange och motivera en 
avvikelse utan också redovisa hur resultat 
och ställning ändras.

Två rekommendationer är helt nya – för 
förvaltningsberättelsen och för drifts och 
intäktsredovisning. Här gick RKR ut med 
en remissrunda. En första genomgång av 
kansliet visade på spretiga tendenser.

ETT EXEMPEL har Kommunal Ekonomi hittat 
i svaren från branschorganisationerna KEF 
(kommunalekonomer) och FAR (revisorer, 
redovisningskonsulter m fl), som går åt 
skilda håll på frågan om krav bör ställas på 
att förvaltningsberättelsen innehåller vissa 
rubriker.

Det avvisas av KEF, som anser att dispo
sitionen bör avgöras lokalt. FAR välkomnar 
tvärtom specifika rubrikindelningar för 
ökad tydlighet, transparens, jämförbarhet 
och effektiv granskning. l

Nya lagen – nu blir regler praxis

Tre utmaningar med 
nya redovisningslagen
4  Att leva upp till kravet på ”rättvisande 

bild” och de grundläggande redovis-
ningsprinciper som lagen anger.

4  Finansiella mål för god ekonomisk hus-
hållning måste anpassas till LKBR – och 
pedagogiskt förklaras.

4  Årsredovisningens struktur måste 
arbetas om. Det räcker inte att kopiera 
tidigare upplägg.

”Vi passar också 
på att städa där vi 
inte gjort hundra 

procent rätt.”
Miriam Törnström Håbring, 

redovisningschef, Karlskrona

FÖRKLARA. Det kom-
mer att krävas en del 
pedagogiskt snack med 
allt från kollegor till 
politiker för att förklara 
vad de nya siffrorna i 
rapporterna står för. BI

LD
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ST
O

C
K



Ett smartare samhälle

EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING
12–14 NOVEMBER 2019 • SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG • WWW.KVALITETSMASSAN.SE

Vi har använt oss av verktyget 
Hållbart Evenemang

Mötesplatsen  
för Sveriges  
offentliga sektor

Årets tema:  
Ett smartare 
samhälle

På Kvalitetsmässan finns allt för dig som 
leder och utvecklar offentliga verksamheter.  
Här får du de nationella och internationella 
utblickar du behöver.

12–14 november  
i Göteborg
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Redovisning

n Efter protester från nära hundra kommuner har Rådet för kommunal redovisning backat från sin nya 
normering för exploateringsbidrag – en reträtt som kritiseras av sakkunniga.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ 

Dubbla normer 
får hård kritik
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Jag blir lite ledsen som redovisare att 
höra detta, säger Gunvor Pautsch, 
 regeringens utredare bakom nya 
redovisningslagen (LKBR).

Det handlar om att Rådet för kom
munal redovisnings (RKR) styrelse i 

juni beslöt att kommuner kan välja mellan 
en ny rekommendation (R2) och en tidigare 
(18.1).

Det innebär att gatukostnads ersättningar 
fortsatt kan skuldföras för att sedan intäkts
redovisas efterhand.

Den möjligheten var borta i rekom
mendation R2 som bygger på nya redovis
ningslagen. Det ledde till protester från 
nära hundra kommuner i främst storstads
regionerna. En växande kommun kan ha 
exploateringsbidrag på hundratals miljoner 
kronor, vilket med R2 ska intäktsföras och 
läggas till eget kapital så fort förpliktelsen 
är fullgjord.

DE PROTESTERANDE vill istället intäktsredo
visa successivt för att över längre tid kunna 
möta kommande kostnader.

– Kommunerna vill ha jämnhet och inte 
slagighet mellan åren i resultaträkningen, 
förklarar Nicholas Prigorowsky, ekonomidi
rektör i Region Sörmland och ordförande i 
RKR:s styrelse.

Nya redovisningslagen betonar att räkenska-
perna ska ge en rättvisande bild. Hur går det 
ihop med ert beslut?

– Den tidigare praxisen har använts fram 
till nu, och i vår normering nu kan man 
även använda det alternativet.

Kan en normgivare som RKR ge olika alter-
nativ, eller bör det bara finnas en tolkning av 
lagen?

– Det är önskvärt att ha en entydig vägled
ning och det genomsyrar vårt arbete. Detta 
är ett undantagsfall.

Med två alternativ försvåras jämförbarheten. 
Är det något vi får leva med?

– Det blir sämre jämförbarhet, ja. Jag kan 
inte säga annat. Men praxisstudier visar 
tyvärr att alla inte konsekvent följer vår 
normering. Det är inte heller bra för jämför
barheten, men så är det.

BÅDA SÄTTEN att redovisa kan användas 
åtminstone för delårsrapporten 2019. Det 
finns inget beslut om när frågan ska upp på 
nytt. I höst ordnar RKR seminarier kring 
intäktsredovisning och därefter ska rekom
mendation R2 ut på remiss.

En som har sin uppfattning klar är 
regeringens utredare Gunvor Pautsch, som 
före sin pensionering var kanslichef på 
bokföringsnämnden och ledamot av RKR:s 
styrelse:

– Om kommunen utfört vad den åtagit 
sig, då är ett exploateringsbidrag en intäkt 
och inte en skuld.

Vad var utredningens intentioner i det här 
fallet?

– Utredningen bygger på att man ska visa 
verkligheten. Och verkligheten är att det 
inte finns någon skuld.

Att det finns två sätt att redovisa är inte 
bra.

– Det vållar huvudbry för de stackare som 
ska läsa årsredovisningen.

Hon anser att mottagarnas behov ska 
väga tyngst, inte redovisarnas.

– Ett syfte med lagen är att kunna jämföra 
mellan kommuner.

VID REKOMMENDATIONER har RKR:s styrelse 
hjälp av en expertgrupp. Ordförande är Mi
kael Sjölander, auktoriserad revisor på EY:

– Expertgruppen anser att man inte kan 
skuldföra gatukostnadsersättning och 
exploateringsbidrag när kommunen inte 
längre har en förpliktelse mot bidragsgiva
ren.

Hans uppfattning är att egentligen inte 
heller den gamla lagen eller god redovis
ningssed gav stöd för sådan skuldföring, 
utom under vissa särskilda omständigheter.

– Den nya lagen är lite tydligare genom att 
hänvisa till grundläggande redovisnings
principer.

En förklaring till den praxis som rått är 
att det finns ett undantag för bidrag från 
offentliga organ som EU eller staten.

– Där kan man skuldföra. Kommunerna 
har tolkat det som att de kunde göra så med 
alla gatukostnadsersättningar och exploa
teringsbidrag.

TORBJÖRN TAGESSON, RKR:s kanslichef och 
professor i företagsekonomi vid Linköpings 
universitet, är också kritisk till att RKR 
backat från rekommendation R2. Och han 
ser inget behov av en remiss:

– I den här frågan ser jag inte att det finns 
något tolkningsutrymme så som lagen ser 
ut och som normgivningen ser ut interna
tionellt. Remiss ska man bara ha när det 
finns alternativa möjligheter.

Kommunernas protester gjorde att RKR 
tog upp frågan på sitt möte i juni. Efter att 
ha gett expertgruppens syn lämnade Mikael 
Sjölander och Torbjörn Tagesson tillfälligt 
rummet när styrelsen skulle föra en bredare 
diskussion i frågan. Det var första gången 
på väldigt många år som experterna stått 
utanför.

KRITIK KOMMER också från KEF:s kanslichef 
Ola Eriksson. Han tycker att RKR här sällat 
sig till dem som i redovisning ser ett verktyg 
för ekonomistyrning, inte för information 
till medborgare och andra intressenter.

– Men sedan 1998 har vi en lag om extern
redovisning. Alla har inte uppfattat det 
paradigmskiftet.

Att så många engagerat sig gläder honom 
dock.

– Det tyder på att många nu vill ta hänsyn 
till rekommendation och lag. Förut har man 
bara struntat i det man inte gillat. Så ur den 
aspekten är detta ett fall framåt. l

”Om kommunen utfört vad 
den åtagit sig, då är ett 
exploaterings bidrag en intäkt 
och inte en skuld.”

Gunvor Pautsch, 
utredaren bakom 

nya redovisningslagen
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Hur hållbar och effektiv  
är din kommun eller region?

Besök RKA:s monter 
B05:14 på Kvalitets
mässan så visar vi hur  
du söker fram svaren med 
hjälp av databasen Kolada.

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)
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EKONOMISTYRNING, INTE REDOVISNING. Rådet för kommunal redovisning erbjuder sedan sommaren dubbla alternativ för redovisning av 
exploaterings bidrag och gatukostnads ersättningar. Ett hårt kritiserat beslut av tunga sakkunniga som ser rådets auktoritet urholkas.
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Kommunal  
digitalisering 
med förhinder

n Digitalisering ska rädda kommunsektorn, hör vi ibland. Det krävs ett 
avancerat samspel mellan teknik, styrning, innovationer, kompetens 
och nationell styrning om det ska bli verklighet. Ett steg längre  
fram väntar AI, med scenarion vi inte kan föreställa oss. 

Kommunsektorns digitalisering har saktat ner. 
Delvis kan vi skylla på att vi var tidigt ute med 
att utveckla ITlösningar, och att andra länder nu 
kommit ikapp och förbi med nyare teknik.

– Vi var tidigt ute, men att vi halkat efter beror 
också på självgodhet. Vi har skyddat den digitala infrastruk
tur vi byggt upp. Det fungerar om du bygger vägar, men inte 
med digital infrastruktur, säger Johan Magnusson, docent 
vid institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet och 
digital spetsforskare.

Förklaringen är enkel. Med ny infrastruktur ges ett antal 
optioner. Ju längre ägaren vilar på sin investering, desto 
större blir begränsningarna. I princip skulle alla digitala 
plattformar behöva bytas ut vart femte år, enligt tumregeln 
i branschen. 

– Det ekonomiska systemet är inte byggt för investeringar 
med så kort avskrivningstid. Näringslivet har samma pro
blem. Vi använder samma grundmodell för investeringar 
och ekonomistyrning som vi alltid gjort, och lägger på nya 
lager styrning utan att ta bort någonting. Det är kontra
produktivt, konstaterar han.

Problemet är att det är dyrt för en enskild kommun att 
bygga upp egen infrastruktur. Och nationella initiativ från 
exempelvis SKL lyser (ännu så länge) med sin frånvaro.  

– De här vaga rikspolitiska målsättningarna om digitalise
ring parat med oviljan till centralstyrning skapar en toxisk 
cocktail, konstaterar Johan Magnusson.

Vem är då ansvarig för infrastrukturen? Ja, ett tungt an

svar hamnar på ITchefer i kommu
ner och landsting.

 – Vad vet ITchefen om natio
nell infrastruktur eller hur andra 
kommuner byggt upp sina system? 
Vi har ett generellt underskott på 
ITkompetens, inte minst i små kom
muner kan det vara svårt att rekrytera på nyckelposi
tionerna. Ännu sämre ställt är det bland politikerna. 

Digitalisering är ingen teknisk fråga, utan verksamhets
utveckling, slår han fast. Och all tjänsteutveckling börjar 
med ett antal frågor: Vad är det för tjänster vi ska leverera 
framöver? Om ett år, eller om fem år? Vilken flexibilitet ska 
vi ha? 

När verksamhetsutvecklingen ska ledas rätt riktas dock 
ekonomistyrningen mot kortsiktiga effektiviseringsvin
ster, inte mot innovationer och nya processer. Och det ger 
oönskade effekter: 

– Vi har ofta dåliga ITsystem i grunden, vi kan inte bygga 
in automatisering rakt ner i systemet. I stället får vi bygga 
in exempelvis RPA i gränssnittet.* Men vad händer om man 
vill ändra eller ta bort den processen? Då måste man göra 
det på flera nivåer – det är som att hälla cement rakt ner i 
ITsystemen!

IDAG RIKTAS 94 procent av alla digitala initiativ mot ökad 
intern effektivitet, medan bara 6 procent fördelas på inno
vationer.

– Kommunsektorn är relativt stabil, vi behöver inte lika 
mycket innovationer som näringslivet. Men hur mycket 
mindre? Vi har inte byggt upp förmågan att balansera effek
tivitet kontra innovationer.

Digitaliseringen når inte upp till sin potential (se fakta
rutan). Det är inte tekniken som laggar, det är ekonomistyr
ningen, hävdar Johan Magnusson bestämt. 

Det är dags för ekonomer att formulera nya affärs
modeller. Och att börja ställa krav:

– Vilken ekonomidirektör har ställt krav på att IT 

n Eftersatt teknologi, svår kompetensbrist och 
icke-funktionell ekonomisk styrning – så kan vi  
summera läget för kommunsektorns digitalisering. 
Dock: det finns verktyg och kompetens att vrida 
utveck lingen rätt.

TEXT: THOMAS PETTERSSON   ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

Tema: Digitalisering



 KOMMUNAL EKONOMI  #4  2019 15

”De här vaga 
rikspolitiska 
målsätt-
ningarna om 
digitalisering 
parat med 
oviljan till 
centralstyr-
ning skapar 
en toxisk 
cocktail.”

Johan Magnusson

avdelningen rapporterar uppgifter om 
omsättningshastigheten på deras ITsystem? 

Eller att man rapporterar om nyttjandegraden av ITsyste
mens datamängd – vi vet ju att dessa data är guld värd! säger 
han och tillägger:  

– Vem har ställt krav på hur lång tid det ska ta att leverera 
en bestämd etjänst? Enligt Ekonomistyrningsverket tar det 
i snitt 2,5 år att leverera nya etjänster i offentlig sektor – det 
är alldeles för lång tid.

DESSUTOM GÄLLER det att se till att hämta hem vinsterna av 
en ITinvestering. Kraven på nyttorealisering är hårdare i 
näringslivet, konstaterar han:

– Investeringar vägs mot minskade budgetanslag. Samma 
tvingande krav ser vi inte i kommunsektorn. Det är någon 
annans pengar, därför har man kunnat fortsätta.

Vad kan kommunsektorn mera lära av näringslivet? 
– Att tänka ”risk”! För att säkerställa långvarig relevans 

behöver man ha mer av venture captänkande i sektorn om 
man ska få fart på innovationskraften.

Sammantaget är det en bit kvar innan Sverige är bäst i 
klassen igen. Men Johan Magnusson är positiv inför fram
tiden:

– Det kommer en lösning på den nationella ITinfrastruk
turen, det är jag övertygad om. Frågan är bara hur snabbt, 
och hur fort den kan skalas upp. Men i det fallet finns det 
rätt kompetens på flera myndigheter.

Genom avancerade forskarinsatser, som exempelvis 
DiMiOS, har kommunsektorn redan nu verktyg som ger 
kunskap och handlingsberedskap. 

– Kommunsektorns digitala mognad är bara 43 procent 
av den möjliga potentialen. OK, nu vet vi det. Vi vet var bris
terna finns och kan fatta rätt beslut. Det ger oss en enorm 
konkurrensfördel gentemot andra länder! l

TEKNISK 
SKULD. 
Den digitala 
infrastrukturen 
blir snabbt 
ålderstigen. 
Incita menten 
för att investera 
i ny teknik är 
för svaga.

n EN NY modell för att mäta och följa upp 
digital mognad i offentlig sektor (DiMiOS) har 
tagits fram av Digital Förvaltning, ett forsk-
ningskonsortium inom ramen för Swedish 
Center for Digital Innovation (SCDI).**  
Modellen är forsknings- och evidensbaserad 
och mätningen sker i två dimensioner: digitalt 
arv och digital förmåga.

Resultatet av de första mätningarna publi-
cerades i maj i år. Det sammantagna måttet 
för offentlig sektor var 41 procent, varav 
landstingen låg på 35 procent och kommuner 
på 43 procent av möjlig kapacitet. Skillnaderna 
i digital mognad har sina förklaringar:

– Landstingen har många IT-system och 
egenartade lösningar som ska leverera kritiska 
tjänster. Komplexiteten är högre än i kom-
munerna, medan kommunerna å sin sida är 
mer komplexa än företagen. Inte konstigt om 
offentlig sektor upplevs som långsam ibland, 
summerar Johan Magnusson som berättar mer 
på Forskarsidorna.

* Robotic Process Automation.  
** Swedish Centre for Digital Innovation är ett strategiskt 
initiativ från Göteborgs universitet, Handelshögskolan i 
Stockholm samt Umeå universitet kring forskning, utbild-
ning och samverkan för digital innovation.

Läs mer: Digital Mognad i Offentlig 
Sektor. Statusrapport 2019.

Digital mognad  
i kommunsektorn
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V i var lite kaxiga: Vi har en robot! Vi var 
ju först i landet med att auto matisera en 
sådan process, men det blev fokus på fel 
saker, säger Cecilia Lejon, dåvarande chef 
på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelle

borg, numera verksam på PwC.
I själva verket var robotiseringen en begränsad del 

av en lång förändringsprocess som i grunden förändrat 
(och förändrar) värderingar och arbetssätt på förvalt
ningarna i den skånska kommunen.

Förändringsresan startade på allvar för 12 år sedan 
när Cecilia Lejon började som chef på arbetsmarknads
förvaltningen i Trelleborg. Hennes målsättning: så 
många som möjligt i arbete på kortast möjliga tid. Då 

tog det 7–9 månader från ansökan om stöd och insatser 
till ett första möte med en arbetsmarknadssekreterare. 
Idag tar samma process högst en dag.

– Vi har inte drivits av tanken på robotisering, vi har 
drivits av inställningen att medborgaren ska ut i jobb 
fortast möjligt. Är man inte beredd att göra resan med 
förändrade arbetsprocesser kommer man aldrig ta hem 
den fulla effekten av digitaliseringen.

DET HANDLAR om värderingar och processer, påpekar 
hon: 

– På socialförvaltningar runt om i landet är de stat liga 
tillsynsmyndigheterna alltid närvarande i styrningen. 
Fokus blir på att göra rätt, inte att göra rätt saker. Det 
blir heltokigt!

Samtidigt regerar Luther och ett ofta grötmyndigt 
förhållningssätt till medborgarna. 

– När vi robotiserat försörjningsstödet baserat på 
invånarnas egna uppgifter hade vi många studiebesök. 
Frågan kom alltid: ”Hur vet ni att de inte fuskar?” Aldrig 
”Hur vet ni att de får det de har rätt till?” 

Från 2010 införde kommunen en ny organisation för 

Tema: Digitalisering

JOBB NU. Medborgaren ska ut i jobb snabbast möjligt, det är drivkraften i Trelleborgsmodellen. Att robotisera försörjningsstödet var en del av den processen.

Rensa i processerna först – digitalisera sedan

n ”Trelleborg, sa du?! Var det inte där man robotiserade 
försörjningsstödet? Och minskade antalet handläggare 
rejält?” Den kommentaren har surrat runt i kommunala 
lunchrum mer än en gång de senaste åren. Och det är 
förstås rätt. Men samtidigt väldigt fel.

TEXT: THOMAS PETTERSSON
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arbete och sociala frågor. Cecilia Lejon blev chef för en 
arbetsmarknadsförvaltning med ansvar för försörj
ningsfrågorna: alltså komma ut i jobb och det ekono
miska biståndet.

Tillsammans med sina kollegor byggdes en process
styrd organisation upp, steg för steg, 

– Filosofin var att alltid vara i rörelse. Sluta planera, 
börja agera! Och våga göra fel!

DET VAR en förändring hela vägen ända ut i linje
organisationen. 

– Den enskilde medarbetaren var i fokus: Vad har du 
gjort, vad kan du utveckla, vad gör du härnäst? Vi var 
nog de enda som hade 10–12 medarbetarsamtal per år. 

Och ekonomerna var med på resan och gjorde sig 
nyttiga.

– Vår verksamhetscontroller var guld värd. Han satt 
med linjecheferna som berättade vad de vill uppnå. Så 
kom han tillbaka med en fil där de kunde mäta och följa 
upp det som krävdes. Han hade stenkoll på uppfölj
ningen.

Det var en innovativ process, där duktiga medar
betare kunde ge uppslag i stort och smått. Men ingen 
förändring utan friktion. 

– Den tuffaste förändringsfajten hade vi när makten 
över huvudprocessen flyttades från socialsekreterarna 
till arbetsmarknadssekreterarna. Idag kommer folk 
i arbe te via en huvudprocess och två stycken stöd
processer. 

EN MILSTOLPE kom 2015 när trelleborgarna kunde söka 
försörjningsstöd på nätet. Det tog ett år att utveckla den 
etjänsten och där var man först i landet. 

– Redan där fick 97 procent av alla som sökte bistånd 
svar på sin ansökan inom en dag.

Den information som genererades via etjänsten 
gav gott underlag för nästa steg: robotiseringen som 
gav beslutstöd till handläggarna på arbetsmarknads
förvaltningen. Att utveckla tjänsten (med hjälp av dans
ka konsulter) tog bara tre månader. Roboten testades 
under några månader och togs i skarp drift i maj 2017.

– Vi var mer än mogna för den förändringen. Och vi 
visste vad vi skulle göra med den tid som frigjordes för 
våra medarbetare. 

RESULTATET: ALLT fler blev självförsörjande, allt färre 
bidragsberoende. Idag har Trelleborgsmodellen anam
mats av ett antal kommuner runt om i landet.

– Jag möter ofta kommuner som vill digitalisera. Pro
blemet är att politiken tror att digitalisering snabbt kan 
minska kostnader utan ingrepp i styrningen. ”Vi vill 
att ni automatiserar den och den processen på social
förvaltningen”, säger de. Men de har inte en bestämd 
process: de har 20 socialsekreterare där varje individ gör 
som hen vill. 

Det gäller att börja i rätt ände, om det ska vara någon 
idé att ens diskutera digitalisering.

 – Min första fråga är: Varför ska ni göra det här? Spara 
pengar? Få ut folk i arbete? Dra ner på personalen? Där
ifrån ska man organisera sina processer, helt enkelt.

Att jobba i processer, i stället för traditionell förvalt
ning eller projekt, skapar bra förutsättningar för en 
lyckad digitalisering.   

– En kommun som klarar av att jobba process    orien
terat – där har du framtiden!  l

Sju steg för en lyckad digitalisering
1  Säkerställ att du vet varför du ska 

digitalisera. Vad är det för effekt 
du ska uppnå?

2  Kommunicera ditt ”Varför” väl. 
Våga vara tydlig. 

3  Gör ett ordentligt affärscase, följ 
upp det kontinuerligt och justera 
längs vägen. Utvecklingsarbete är 
sällan linjärt.

4  Gå igenom befintliga processer, 
leder de till förväntat resultat? 
Om inte, ändra! Våga ifrågasätta 
nyttan av de olika delarna i pro-

cessen. En dålig process blir inte 
bättre för att den digitaliseras.

5  Lås dig inte vid en viss teknik från 
början. Fokusera primärt på vad 
du vill uppnå, välj teknik därefter. 
Ta hjälp! 

6   Var transparent i det du gör. Då 
kan medarbetare och intressenter 
följa, förstå och bidra till utveck-
lingen. 

7   Sist men inte minst: Släpp taget 
om det gamla!
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Cecilia Lejon.

”Den tuffaste förändrings-
fajten hade vi när makten över 
huvud processen flyttades från 
socialsekreterarna till arbets-
marknadssekreterarna.”
Cecilia Lejon

Rensa i processerna först – digitalisera sedan
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Ger återkoppling till hur regelverket ska tolkas                    

Erbjuder skräddarsydd information/utbildning 
baserad på genomförd analys

Lämnar strategiskt stöd hur 
kommunkontosystemet fungerar

Refero revision AB grundades 2005 och har sedan dess anlitats  
av kommuner och landsting som vill ha en så bra kontroll på 
verksam hetens momsrutiner som möjligt. Men Refero gör mer än så.

Joakim Severinus, 
Ekonomichef 

Lars Fyhr, VD Christopher Solberg,  
Sälj- och marknads-
ansvarig

Peter Larsson, 
Analytiker

Jenny Ripäng, 
Analytiker

Peter Söderberg, 
Analytiker

Johan Tystrand, 
Dataspecialist

Ronnie Peterson, 
Skatteexpert

Malin Rydlund, 
Analytiker

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation för ännu högre resultat!
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n Digitaliseringen öppnar nya 
möjligheter i undervisningen, 
men riskerar också att göra 
skolan mindre likvärdig. Än så 
länge råder stora skillnader i hur 
långt skolhuvudmännen hunnit 
i sin digitala utveckling.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

S kolan är beroende av en kunnig och 
drivande ledning för att ta de kliv som 
är nödvändiga i den digitala utveck

lingen. Det understryker Åke Grönlund, 
forskare vid Örebro universitet och expert 
på skolans digitalisering.

– Ska du sprida kunskaper och metoder på 
ett systematiskt sätt måste ledningen visa 
vägen. Du kan inte skylla på enstaka lärare, 
säger han.

Bra undervisning måste beskrivas på ett 
metodiskt sätt för att fler ska kunna ta del 
av den, framhåller Åke Grönlund. Det gäller 
inte minst när pedagogiken utgår från 
digitala läromedel.

PROBLEMET ÄR att den digitala kompetensen 
ännu skiljer sig en hel del, såväl mellan 
kommuner som mellan skolor, skolledare 
och lärare.

När den nationella handlingsplanen för 
digitalisering av skolväsendet lämnades 
till regeringen i mitten av mars var det efter 
ett arbete som blottlagt stora skillnader i 
hur långt skolhuvudmännen hunnit i sin 
digitala utveckling. I de kommuner som 
ligger långt framme finns ofta en gemen
sam vision om vad man vill. Där finns i regel 

också skolledare som väljer att se digitalise
ringen som en del i det vanliga systematiska 
kvalitetsarbetet.

I handlingsplanen har SKL och Skolverket 
kommit fram till en gemensam beskrivning 
av de problem skolan har att övervinna. 
Planen ska skapa förutsättningar för 
skolväsendets huvudmän att nå målen i den 
nationella digitaliseringsstrategin, som 
regeringen för ett par år sedan formulerade 
för skolväsendet. 

– Det måste bli en respons från politiken 
på handlingsplanen. Om det ska gå framåt 
behövs samarbete på nationell nivå, säger 
Åke Grönlund.

I SIN roll som forskare har han varit 
involverad i flera utvecklingsprojekt om 
skolans digitalisering, till exempel Skriva 
sig till lärande, som drivs av SKL. Det är 
en modell som ökar elevernas lärande och 
språkutveck ling genom att kombinera 
pedagogik och digital teknik. För några år 
sedan ledde han Unos Unoprojektet, som 
granskade vilka effekter de skolor uppnått 
som satsat på att ge varje elev en dator.

I dag är många skolor välförsedda med 
digital utrustning – i mer än två hundra 
kommuner har alla elever tillgång till en 
egen dator eller lärplatta. Samtidigt konsta
terar Åke Grönlund att det finns frågetecken 
kring hur utrustningen används och hur väl 
den fungerar.  

– I dag har många elever en lärplatta i 
stället för en bärbar dator, men de fungerar 
sämre i undervisningen. Du kan inte skriva 
lika bra på en padda som på en dator med 
riktigt tangentbord. 

NÄR DE nationella proven snart blir digitala 
kommer det att behövas säker och stabil 
tillgång till nät, något som inte är självklart 
i alla skolor i dag.  

Sättet att skaffa utrustning och läromedel 
har ändrats i takt med den digitala utveck
lingen. 

– Tidigare köpte lärare i varje skola själva 
in de läroböcker de ville ha. Nu när det blir 
alltmer digitala läromedel köps de upp via 
upphandlingar. Kommunen får rabatt om 
den har en hel kommunlicens, säger Åke 
Grönlund. 

DIGITALA PLATTFORMAR blir allt viktigare i 
skolan. De är ofta komplexa i sin uppbygg
nad och ska rymma flera funktioner. Elever
nas arbeten ska finnas i plattformen, lärare 
och elever ska kunna jobba tillsammans, 
kommunicera med föräldrar.

Dessutom innebär de en kostsam inves
tering. 

– En av de största utmaningarna är att 
få in användarnas perspektiv. Därför är 
det viktigt att ha processer för att få fram 
vad skolor och lärare behöver, säger Åke 
Grönlund.  l

”Ska du sprida 
kunskaper och 
metoder på ett 
systematiskt sätt 
måste ledningen 
visa vägen.”

Åke Grönlund.

Tema: Digitalisering 

Ojämn digitalisering 
i skolans värld
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Tema: Digitalisering

n Miljonrullning och tekniska 
problem har gett Stockholms 
stads digitala skolplattform en 
svajig start. Nu försöker staden 
komma till rätta med pro-
blemen, men lärarna och andra 
användare är fortsatt hårda i sin 
kritik.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

M ed en prislapp på 675 miljoner kro
nor är den gemensamma digitala 
plattformen för Stockholms stads 

skolor en jätteinvestering. När den nu 
lämnat projektstadiet och permanentas i 
respektive skola är det fortfarande mycket 
kvar att putsa på.

Lärare, elever och vårdnadshavare har 
uppmärksammat flera svårigheter. Det har 
till exempel varit besvärligt att logga in, 
lärare har förlorat arbetsmaterial i moln
tjänster och verktyget för elevfrånvaro har 
inte fungerat.

Svajig skolplattform 
i Stockholm

Johanna Engman, ITdirektör på utbild
ningsförvaltningen tror att mycket av 
kritiken bottnar i att användarna upplevt 
plattformen som långsam. 

– Särskilt i början gick många in på en 
gång och det påverkade inloggningstiderna. 
Man tyckte det tog för lång tid, trodde att det 
var fel på sidan och klickade flera gånger så 
sidan låste sig, säger hon.

STARTSIDAN HAR nu gjorts om så den kan 
hantera mer trafik. En annan källa till irrita
tion hos användarna är att de olika delarna 
av plattformen kan upplevas väldigt olika, 
beroende på att de hämtats från olika leve
rantörer. Den enhetlighet som en samlad 
produkt kan skapa finns inte. 

– Vi har valt att ha olika moduler för olika 
funktioner för att kunna köpa den produkt 
som passar bäst för de behov vi har. För oss 
har det varit viktigt att kunna byta ut delar. 
Att byta allt på en gång skulle bli ett stort 
projekt. 

De olika funktionerna har också olika 
livslängd. 

– Barn och elevregistret räknar vi med 
kommer vara relativt konstant, så där har vi 
längre avtal, medan de pedagogiska verk
tygen behöver förändras oftare. Det upplägg 
vi har ger oss möjlighet att kunna byta ut 
den modulen, säger Johanna Engman.

När Stockholms stad ställde sina krav i 
början av utvecklingsarbetet fanns det inte 
heller någon produkt som hade allt. Det 
finns det i dag. 

LÄRARNA I Stockholms skolor har riktat skarp 
kritik mot skolplattformen, både för de höga 
kostnaderna och för att de inte tycker att den 
är anpassad efter deras behov. 

– Vi är trötta på att höra hur underfinan
sierade ITsystem blir gökungar i skolornas 
ekonomi, säger Ragnar Sjölander, ordförande 
i Lärarnas Riksförbund Stockholm.

Prislappen på nästan trekvarts miljard är 
alldeles för hög i förhållande till vilken nytta 
användarna hittills haft av plattformen, 
menar kritikerna. 

– Detta var innan någon lärare ens kunde 
börja försöka klicka sig fram i skolplatt
formens labyrinter för att lägga in den 
dokumentation som nu åläggs oss att göra, 
för att det dyra systemet möjliggör det, säger 
Ragnar Sjölander.  l

PÅ SAMMA PLATS. 
Tanken med skol-

plattform har varit att 
samla administrativa, 

kommunikativa och 
pedagogiska verktyg 

för alla skolformer på 
samma plats. Föräld-

rar och elever går in 
på samma startsida.

BI
LD

: I
ST

O
C

K



Upptäck världens mest skräddarsydda medarbetarportal.

Visste du att…

…SKL bedömer att en halv miljon människor 
behöver anställas i välfärdssektorn före 2026?
För en genomsnittlig kommun innebär det ca 
200 personer varje år; för större kommuner så 
många som 1 000. Nästa utmaning blir att be-
hålla dem man rekryterar. 
 
…8 av 10 medarbetare underskattar sin totala 
kompensation?
Det försvårar för arbetsgivare att attrahera och 
behålla personal. Med en medarbetarportal vi-
sualiseras hela värdet på ett tydligt sätt för varje 
enskild individ.

…digitalisering minskar administrationen med 
upp till 90 %?
Automatiserade processer ger tid och resurser 
över till annat. Vad skulle du prioritera om du 
slapp ägna dig åt pappersarbete och atteste-
ring?
 
…en investering i en medarbetarportal betalar 
sig inom sex månader?
Mer än en miljon medarbetare använder redan en 
portal från Benify. Upptäck fördelarna du också. 

Läs mer på benify.se

Hur står du dig i kampen  
om kompetensen?
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En pristagare  
 på väg till Täby

Henrik Berggren beskriver sig själv som är en 
praktiskt inriktad kommunalekonom. Som 
konsult på PwC hjälper han kunder, när han 
tidigare arbetade på SKL var det förbundets 
medlemmar som stod i centrum och när han i 

september byter jobb blir det förvaltningscheferna i Täby 
som får hans stöd.

–Jag är ganska hands on. Inte så mycket snack, men jag är 
noga med att förklara vad jag gör. Lyckas man kombinera 
de här två delarna blir det ofta bra, säger Henrik Berggren, 
som under KEF:s föreningsmöte i Linköping utses till Årets 
kommunalekonom 2019.

Under nio års konsultuppdrag i ett 70tal kommuner har 
han märkt att de politiska ledarna blivit alltmer intresserad 
av ekonomiskt underlag och beräkningar. Finansieringen 
av välfärden ökar behovet av långsiktighet. 

– För att kunna upprätthålla en god ekonomisk hus
hållning måste en kommun ha ett längre perspektiv än 
tre år. Du måste veta vad som finns runt hörnet, vilka 
investeringar som behövs och hur befolkningen kommer 
att förändras.

Vad är en bra tidshorisont i den ekonomiska planeringen?
– Minst tio år, kanske femton. Om horisonten bara är fem 

år är man kvar i budgettänket. Ju fler år man ser framåt 
desto mindre fokus blir det på ett enskilt år. 

Henrik Berggren konstaterar att det krävs en viss själv
insikt för att ta till sig ekonomisk information på ett kon
struktivt sätt. Är kommunens chefer och politiska ledning 
självgod går det inte in.

Varför byter du jobb? 
– Som konsult går du in och gör en del insatser, sedan 

åker du därifrån. Arbetar du i en kommun får du vara med 
om hela processen. Det ser jag fram emot att få göra i Täby.

Han ska arbeta som ekonomianalytiker på kommunens 
ekonomiavdelning och bland annat vara länken mellan 
den fysiska och den ekonomiska planeringen. Täby står 
inför en fortsatt stor expansion och behovet av långsiktig 
ekonomisk planering ökar. Där Täby galopp tidigare låg 
ska det byggas bostäder. Roslagsbanan ska grävas ner och 
förlängas in till centrala Stockholm.

– Jag blir någon form av kitt. En strateg som följer upp var 
pengarna tar vägen. Även när man växer går det att köra i 
diket så det gäller att man håller ordning på siffrorna.

Henrik Berggren har läst nationalekonomi, statistik och 
kulturgeografi. Kombinationen gör honom väl skickad att 
stärka det samarbete mellan stadsbyggnad och ekonomi 
som haltar i många kommuner. Trots att stadsplanering 
och byggprojekt omfattar stora pengar har de två perspek
tiven ofta svårt att mötas.  

TÄBY OCH några av grannkommunerna har förbundit sig 
att hjälpa till med finansieringen av en förlängning av 
Roslagsbanan in till Tcentralen. Cirka 15 000 nya bostäder 
ska byggas utmed banan. På det sättet binds tågtrafiken 
nordost om Stockholm ihop med regionens centrala knut
punkter. 

– För kommunerna väntar vinst i form av högre mark
värden. Men det kan vara svårt att göra beräkningar och 
det är inte alltid intäkterna hamnar hos kommunerna, det 
kan lika gärna vara privata fastighetsägare som tar hand 
om dem. 

Henrik Berggren gillar tåg. Inte så mycket tågen i sig, mer 
deras roll inom kommunikation och samhällsutveckling. 
Under sina universitetsstudier skrev han en uppsats om 
hur tåget på Lidingö påverkat kommunens expansion. 

– Utan järnvägen hade det aldrig blivit så många bostäder.

n Snacka mindre, räkna mer. Årets kommunalekonom 
Henrik Berggren sätter en ära i att ha ett öra mot  
marken och leverera handfasta råd – vare sig det gäller 
de kunder han möter som konsult, eller i sitt nya jobb 
på en skräddarsydd tjänst i Täby.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT       BILD: STEFAN BOHLIN

Årets kommunal-

ekonom 2019

Möte med

 Henrik 
Berggren

”Jag är ganska hands on. Inte så  
mycket snack, men jag är noga  
med att förklara vad jag gör.”

Henrik Berggren 
Ålder: 47 år  Bor: Stockholm  Familj: Sambo, en son  
och en dotter  Det gör jag på fritiden: Cyklar gärna   
Dit reser jag helst: Till torpet i västra Sörmland.
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Årets kommunal-

ekonom 2019

PÅ RÄLS. Årets Kommunalekonom 
Henrik Berggren gillar tåg. När han 
börjar sitt nya jobb som analytiker 
i Täby får han åka Roslagsbanan 
mest varje dag.



Om det är praktiskt möjligt åker han gärna tåg när han 
reser i jobbet. 

– Det pågår ju en spännande diskussion om att alla ska 
åka tåg till Europa och så pajar det på att svenska vagnar 
är för breda för tyska tunnlar, att strömstyrkan är fel och 
andra problem. Här kan man tycka att EU borde ha tagit ett 
större ansvar.

UNDER 25 år har Henrik Berggren till och från varit enga
gerad i ett annat bångstyrigt system – den kommunala 
skatteutjämningen. Även i den senaste utredningen har 
hans kunskaper tagits till vara.

Blir det här det perfekta systemet?
– Det perfekta är väl det som löpande anpassas till hur 

samhället ser ut. I det här förslaget handlar förändringarna 
till stor del om uppdatering och anpassning.

Svåraste nöten att knäcka är att hitta variabler för hur 
systemet ska utjämna för skillnader i socioekonomi. Nu 
finns flyktinginvandringen att ta hänsyn till, tidigare var 
det svenskfödda arbetslösa som försvårade beräkningarna.

– Man får försöka hitta en modell där alla är lite allmänt 
missnöjda. Om någon är väldigt nöjd så har de fått för 
mycket pengar. Samtidigt vill man inte att någon är alltför 
missnöjd, då kan det uppstå regionala stridigheter.

Täby hör till de kommuner som haft invändningar mot 
utjämningssystemet. Henrik Berggren hoppas kunna bidra 
till ökad klarhet genom att tillföra kunskaper. 

– Täby har fått mycket ut av systemet då kommunen har 
många barn och unga, men får också betala mycket efter
som de arbetsföra invånarna har höga inkomster.

HAN TROR att utmärkelsen Årets kommunalekonom kan 
göra det lite lättare för honom att få gehör för sina råd 
och synpunkter inom det breda fält en kommunanställd 
ekonom arbetar inom. Själv tycker han bäst om ekonomin 
när den är kopplad till demografi och framtidsfrågor. Det 
kan handla om välfärdens finansiering, statsbidrag eller 
utjämningssystemet. 

– Jag tycker det är spännande att mäta och använda 
nyckeltal. Pensioner och redovisning, är däremot inte alltid 
roligt.

Vilka nyckeltal är viktigast?
– Det första jag tittar på är skattesatsen. Vad har man för 

ekonomiskt utgångsläge, hur ser skuldsättningen ut? Jag 
vill också veta vad de stora verksamheterna kostar. Sedan 
får man gräva sig nedåt.

Hans erfarenhet är att politiker accepterar att den egna 
kommunen ligger högt på ett område där de satsar och vill 
ligga högt – till exempel skolan. Samtidigt är det inte roligt 
att ligga högt inom ett område man inte har prioriterat. 

– En kommun kan inte satsa på allt – det har den inte råd 
med, säger Henrik Berggren. l

”Man får försöka hitta en modell där alla 
är lite allmänt missnöjda. Om någon är 
väldigt nöjd så har de fått för mycket 
pengar.”
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Juryns motivering: 
”Henrik Berggren är ledande 
när det gäller kommunal-
ekonomiska analyser, så väl  
på kommun nivå som på  
sektorsnivå. Detta har inne-
burit många engagemang  
i enskilda kommuner men  
också hos exempelvis finans-
departementet och Sveriges 
Kommuner och Landsting. 
Henrik har utvecklat en modell 
för långsiktiga finansiella ana-
lyser som har använts i många 
kommuner och regioner och 
han har därmed bidragit till 
att öka intresset för denna typ 
av analyser. Henrik är också 
synnerligen väl förtrogen med 
det kommunalekonomiska ut-
jämningssystemet vilket inne-
burit att han bland annat har 
varit engagerad i den senaste 
utredningen av kostnads-
utjämningssystemet.”

BREDD OCH DJUP. Henrik Berggren sysslar gärna med de stora kommunalekonomiska frågorna – och kostnaderna. 
Sedan gräver han sig neråt i verksamheterna.



Välj grön finansiering
när ni investerar hållbart
Kommunsektorn står för en stor del av de investeringar  
som behöver göras för att ställa om samhället i en håll 
bar riktning. Väljer ni Gröna lån för att finansiera håll
bara investeringar kommer pengarna från placerare 
som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad 
för miljön. 

Via Kommuninvest har hittills fler än 250 kommunala  
investeringsprojekt finansierats med Gröna lån, till ett 
totalt värde om nära 50 miljarder kronor. Lånen finan
sieras genom att Kommuninvest emitterar gröna obli
gationer, som till stor del köps av gröna investerare. 
Kommuninvest har hittills emitterat fem gröna obliga

tioner och är Sveriges största emittent av gröna obliga
tioner. Gröna lån kan som i Mörbylångas fall användas 
för att finansiera innovativa VAinvesteringar, men även 
satsningar på förnybar energi, gröna byggnader och 
klimatanpassning (vårt ramverk omfattar åtta projekt
kategorier). Det är ett utmärkt verktyg för att uppmärk
samma och driva på miljöarbetet och underlätta sam
arbete mellan ekonomi och miljöspecialister. 

Gröna lån från Kommuninvest är enklare och mer 
kostnadseffektiva än andra gröna finansieringsformer. 
På löptider över tre år har Kommuninvests Gröna lån 
till och med bättre villkor än våra normala lån.

Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Med denna enkla idé deltar 289 kommuner och regioner i ett effektivt och stabilt finanssamarbete. 
Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och hanterar cirka 55 procent av den kommunala låneskulden.

www.kommuninvest.se/gronalan

I Mörbylånga finansierar Gröna lån en världsunik 
satsning på ett nytt vattenverk, där avsaltning av 
Östersjövatten kombineras med återvinning av 
industriellt processvatten. Att långsiktigt trygga 
vattenförsörjningen för kommuninvånare och 
näringsliv är särskilt viktigt på södra Öland, som 
påverkats kraftigt av klimatförändringarna med 
torrare somrar de senaste åren. 
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Sundsvall jobbar  
över hela banan
n Sundsvalls kommun jobbar 
medvetet med IT-frågor och 
digitalisering. Öppna lösningar 
och nya modeller för affärer 
och uppföljning är några ingre-
dienser i ett framgångsrecept. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON

S undsvall brukar kallas Norrlands Sili
con Valley, då kommunens ITarbets
marknad procentuellt sett är landets 

tredje största, bara Lund och Stockholm 
ligger före. Den digitala huben i norr för
stärktes ytterligare förra året när den nya 
digitaliseringsmyndigheten förlades hit.

– Det är konkurrens om ITkompetensen 
här i kommunen. Det går inte att bygga 
lösningar som är personberoende, precis, 
konstaterar kommunens ITdirektör Marcus 
Matteby.

I en sådan omgivning vore det förstås 
skämmigt om inte kommunen lade den 
digitala ribban högt. Och det gör man. 
I spetsen står kommunalrådet Peder Björk 
som gärna talar digitalisering:

– Dels har vi tagit en målsättning, dels en 
handlingsplan för att följa upp den. Vi ser 
digitalisering som verksamhetsutveckling 
med hjälp av teknik, säger han i webbinter
vju på SKL:s hemsida.

Den politiska tydligheten är ett utmärkt 
stöd för Marcus Matteby och hans kollegor.  

– Kommunen har drivit ett gediget arbete 
under lång tid. Det handlar om saker som 
hur ITarkitekturen ska se ut, hur man 
bedriver verksamhetsutveckling med mera. 
Det är nödvändigt för att skapa rätt förut
sättningar för digitalisering.

NÄR DET gäller grunden, ITarkitekturen, 
ligger Sundsvall långt framme. Öppna 
system lösningar och öppen källkod är 
ledord i digitaliseringsstrategin. Det gäller 
både de egna lösningar man presenterar och 
när kommunen upphandlar nya ITsystem. 

Sundsvalls kommun var initiativtagare 
till Open Eplatform, ett forum på webben. 
I nu läget är över 100 kommuner anslutna 
och samverkar kring utveckling av platt
formen.   

– Idag finns det ett bibliotek med över 500 
etjänster. Man kan hitta en tjänst för att 
söka busskort, alkoholtillstånd eller något 
annat. Det är ett bra exempel på samarbete 
kommuner emellan.   

Även Sundsvall har en digital skuld, 
gamla ITsystem som måste ersättas. Det 
kommer att ske med hjälp nya affärslös
ningar, konstaterar han. 

– Vi tror inte på att köpa in nytt och 
förvalta system som är dyra. Lösningen är 
att hitta nya affärsmodeller som bygger på 
att marknaden äger och förvaltar öppna 
plattformar, säger han och fortsätter: 

– Kommunen kommer att vara med och 
utveckla plattformen, vilken är en open 

sourcelösning. På det sättet 
slipper vi den digitala 
skulden. Vi ska utveckla en 
medborgarapp och då ska 
den nya affärsmodellen prövas i praktiken.

Med nya affärslösningar är vi inne på 
ekonomernas område och vad de kan bistå 
med.  

– Vi behöver nya ekonomiska modeller, 
exempelvis för att stimulera innovationer. 
Det är utmanande att jobba med innovation, 
hur man ska stimulera nya idéer och följa 
upp resultaten. 

FÖR MARCUS Matteby gäller det att följa upp 
och redovisa vad som åstadkoms gentemot 
kommunens målbild fyra år bort. 

– Där har jag valt att använda verk tyget 
DiMiOS* i stället för mer traditionellt 
budgetanknuten styrning. Det tyckte vår 
ekonomi chef var intressant, så det ska vi 
prova nu, säger han förhoppningsfullt. 

Sundsvall är ett bra exempel på en kom
mun som driver digitalisering konstruktivt, 
ofta i samarbete med forskare och hög
skolor. Och man delar gärna med sig av sina 
resultat. 

– Låt duktiga kommuner, eller andra 
aktörer, få ta ett nationellt ansvar för 
utveckling av vissa ITtjänster. Låt dem ta 
ledningen och dela med sig – bäst i klassen 
gäller!  l

*DiMiOS är ett verktyr för att mäta och följa upp digital 
mognad.

KOMPETENT. Sundsvall ligger i topp tre vad gäller IT-kompetens i landet. Klart att det märks på hur Sundsvalls kommun tar sig an digitaliseringen. 
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Marcus Matteby.

Tema: Digitalisering
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Partners till KEF
Ett partnerskap med KEF inkluderar dels att dessa företag väljer KEF för att exponera sin verksamhet 
i vår tidning och i våra digitala kanaler. Det inkluderar även ett samarbete i partnerseminarier och 
andra seminarier där vi ser en fördel av att få tillgång till deras specialistkunskaper.

www.kef.se

Digital skola med 
fokus på individen
n På kommunala grundskolan 
Nya Elementar i Bromma vill 
man vara ett lok i den digitala 
utvecklingen. I den processen är 
självkännedom och utvecklings-
vilja hörnstenar. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Skolans digitalisering är ojämn, 
mellan kommuner och mellan skolor. 
Biträdan de rektor Stojanka Drinic på 

Nya Elementar i Bromma är dock nöjd: 
– Vi har en bra huvudman, det finns en 

tydlighet i vad vi ska göra. Det är ändå upp 
till skolledningen i slutändan: Hur vill vi 
förverkliga målsättningarna?

Några exempel: Skolan använder sig 
av AIteknik och screenar barnens ögon
rörelser för att upptäcka lässvårigheter. När 
barnen blir äldre får de hjälp av exempelvis 
en matteapp för att lära in nya färdigheter.

– Vi ser inte digitalisering som att vi får 

nya tekniska prylar. Vi ser det som att vi är 
mitt en transformation av vårt samhälle, 
säger hon.

DET ÄR en förändringsprocess som kräver 
en del, inte minst av lärarna. Här lyfter hon 
fram skolans arbete med självledarskap som 
en bra grund för verksamhetsutveckling

– Varje medarbete får göra upp en egen 
utvecklingsplan. Man får utvärdera sig själv 
i förhållande till förändring, flexibilitet, 
didaktik och andra faktorer. På det viset blir 
digitaliseringen en del av utvecklingsarbe
tet, inte huvudsaken.

Att hitta en egen ståndpunkt och ett lugn 
i de snabba förändringarna är viktigt.  

– Vi ska inte göra samma sak som vi gjor
de igår, men med nya redskap. Vi ska göra 
helt andra saker – då kan man inte använda 
gamla metoder.

I NÄSTA steg ligger mer fokus på elevernas 
välbefinnande och utveckling. En hälso
app är på gång och större fokus ligger på 

elevernas eget ansvar för sin kunskaps och 
färdighetsutveckling.

– Eleverna behöver veta vad de är bra på 
och vad de behöver förbättra, konstaterar 
hon. 

Skolan får många besök av intresserade 
föräldrar och andra aktörer.   

– Vi får ofta höra ”Vad är det som har 
hänt?! Varför fanns inte det här sättet att 
jobba när vi gick i skolan?” Det är roligt!  l

APPAT OCH KLART. Nya pedagogiska hjälp-
medel kräver att lärarna ser nyttan.

Tema: Digitalisering 
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Sverige har en uttalad ambition att vara 
världs ledande inom digitalisering. Men flera 
mätningar de senaste åren visar att vi inom 
offentlig sektor har passerats av grannländer
na Estland och Danmark.

Enligt Kim Normann Andersen, professor på Copen
hagen Business School, finns det två viktiga orsaker till 
Danmarks framgångar.

– För det första har vi haft en gemensam digital stra
tegi för alla nivåer inom offentlig sektor. För det andra 
har det varit lite av en tvångsdigitalisering. Det har varit 
något folk ska göra. Vi har samordnat ett horisontellt 
digitalt tänk, medan det vertikalt inte har varit någon 
större diskussion. I Sverige har det varit mer frivilligt, 
säger Kim Normann Andersen.

SOM EXEMPEL på hur Danmark ligger långt fram nämner 
han lärplattformen Skole intra som används av i princip 
alla skolor i Danmark och sundhet.dk där danskarna 
kan sköta det mesta som har med hälsa och sjukvård att 
göra på ett och samma ställe – inklusive att konsultera 
läkare.

Framöver spår han att vi snart kommer att få se fler 
och bättre självbetjäningslösningar, byggda på bland 
annat AI och big data.

– Det kommer också att ske ett skifte från administra
tion till tjänster som finns i verksamheterna. Mjuk och 
hårdvara från industri 4.0 kommer att finnas även inom 
offentlig sektor, men det kan dröja ett tag, säger Kim 
Normann Andersen.

EN FÖRKLARING som ofta 
förs fram till Estlands 
snabba digitalisering är att 
landet är så ungt. Vid själv
ständigheten 1991 fanns 
inte en massa gammal 
teknik att ta hänsyn till.

– Vi började från noll 
med att skapa ett eget styre 
med ett system som skulle 
fungera och vara effektivt. 
Ganska snart insåg vi för
delarna med digitala lös

ningar, säger Sandra Särav som tills nyligen arbetade på 
ministeriet för ekonomi och kommunikation i Estland.

Efter kommunismen fanns också en stark framtids
tro, entreprenörsanda och vilja till förändring. Det 
ledde till digital experimentlust och ett tydligt digitalt 
ledarskap.

I dag kan esterna göra i princip alla offentliga ärenden 

digitalt, utom att gifta sig, skilja sig och köpa egendom. 
Det innebär 600 tjänster för medborgare och 2 400 för 
företag. Esterna kan till och med rösta digitalt.

Men en tvingande strategi som i Danmark har inte 
funnits.

– Nej, ingen är tvungen att använda de digitala 
tjänsterna. De har blivit populära för att de är enkla att 
använda, säger Sandra Särav.

HON ANSER att digitaliseringen är grunden för en fung
erande offentlig sektor i Estland. För att lyckas bygga en 
sådan krävs en bra strategi, men också ett säkerhetstänk 
som gör att medborgarna litar på myndigheter:

– Det krävs att man bygger upp en bra cybersäkerhet. 
I Estland kan varje medborgare se exakt vilka data polis 
eller annan myndighet tagit del av.

En viktig pusselbit i framgången är plattformen 
Xroad, den digitala plattform som togs i bruk 2001 och 
som ibland kallas ryggraden i digitaliseringen. Xroad 
gör det möjligt att överföra krypterad data mellan olika 
system och databaser. Den möjliggör också en onestop

Tema: Digitalisering

Grannländerna leder det digitala racet
n På många områden ligger Sverige långt framme när det 
handlar om ny teknik och digitalisering. Men när utländ-
ska besökare vill se den digitala frontlinjen inom offentlig 
sektor åker de numera ofta över till Danmark och Estland 
istället.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

”Nu ligger mycket 
fokus på AI där vi 
har mer än 15 olika 
projekt i gång och en 
nationell AI-strategi.”

Sandra Särav, 
Estland.

E-STLAND. Våra grannar i Estland har tagit till sig digitali-
seringen med liv och lust. Inte minst har landet en utmärkt 
digital infrastruktur.
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shop för alla offentliga tjänster – och även en del privata.
Estland har även ett egenutvecklat digitalt IDkort, 

eID, fungerar som onlinepass för de flesta tjänsterna. 
Exempelvis att välja ut en julgran och även hugga den 
via en statlig skogsapp.

– Nu ligger mycket fokus på AI där vi har mer än 15 olika 
projekt i gång och en nationell AIstrategi. Ett annat 
område som utvecklas är att ge medborgarna proaktivt 
stöd i olika situationer. Om till exempel en person eller 
ett par sökt sig till mödravården för att de ska få barn, 
så vet vi ju att det finns saker som de flesta av dem snart 
kommer att behöva: försäkring, dagisplats och så vidare. 
Då kan de få förslag och stöd som förenklar och gör att 
de slipper leta upp allt själva, säger Sandra Särav.

DANIEL FORSLUND är regionpolitiker i Stockholm (L) och 
ordförande i Beredningen för digitalisering på SKL. Han 
håller med om att Sverige halkat efter under 2000talet:

– Ja, om vi hade haft den diskussionen för tiotolv år 
sedan hade vi fortfarande kunnat vara ledande. Nu har 
vi tappat både i innovationsförmåga och ranking.

Hans recept för att bli världsledande 
innehåller bland annat ett högre utveck
lingstempo, lagstiftning som anpassas till 
en digital värld och inte minst ett ledarskap 
där politiker och tjänstemän intar ledande 
roller.

– Ja, för inget kommer att ske av sig självt. 
Kravställningen är för blek i Sverige, säger 
Daniel Forslund.

Han berättar att offentlig sektor dagligen 
lägger tiotusentals timmar på att printa ut 
data från ett system för att sedan skanna in 
dokumenten i ett annat. En del använder fax för käns
liga uppgifter eftersom det inte finns någon säkrare 
kanal.

– Bättre teknik skulle lösa en ganska stor del av de be
manningsproblem vi har i kommuner och regioner. Det 
som krävs är att SKL och staten enas om vilka tekniker 
som ska användas och hur man ställer om till en gemen
sam standard. Om man låter tusen blommor blomma 
blir det till slut bara ogräs, säger Daniel Forslund. l

Grannländerna leder det digitala racet

Att lära av Estland
4  Inför en motsvarighet till platt-

formen X-road.

4  Inför ett e-ID som gäller över-
allt. I Sverige finns bank-ID som 
kan användas till mycket, men 
inte allt. I Estland har mer än 99 
procent av befolkningen e-ID som 
kan användas till allt.

Att lära av Danmark
4  Ett starkt ledarskap. Det måste finnas en långsiktig och 

uthållig politisk vilja att digitalisera.

4  De digitala tjänsterna ska inte vara ett frivilligt val. Alla som 
kan måste använda dem.

4  Satsa på bra back office (med databaser, servrar, tekniker, 
helpdesk med mera). För att lyckas måste kommunernas 
utgångspunkt vara att de verkligen ska digitalisera och satsa.

Daniel Fors lund.Kim Norrmann 
Andersen.
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Djupinlärning skapar 
överlägsen AI
n Artificiell Intelligens, vad 
tänker du på då? Smarta elaka 
robotar som tar över din budget 
och regerar din hemkommun? 
Eller en snäll robotgräsklippare 
som underhåller barnen och 
matar katten samtidigt som 
gräset klipps?

TEXT: THOMAS PETTERSSON

AI … det många syftar på då är 
djupinlärning. Man har en stor 
mängd data, lär en maskin att 

förstå den datamängden och skapar nya 
tjänster ut ifrån det, i princip genom att här
ma tidigare fall. Det kan hjälpa en läkare att 
ställa en diagnos eller vara en själv körande 
bil, förklarar Erik Borälv på Vinnova.

Sverige leder inte utvecklingen, det gör 
stora drakar som Kina och USA medan län
der som Italien och Spanien sladdar i kön.

– Vi skulle kunna vara mycket längre 
fram, med vår tradition inom IT. Men det 
pågår en kraftsamling för att vi ska flytta 
fram positionerna. 

STIFTELSEN FÖR strategisk forskning (SSF) 
och privata Wallenberg AI är två exempel på 
satsningar som ska sätta Sverige på kartan.

Egentligen är AI inte så svårt: man behö
ver tillgång till stora datamängder med bra 
kvalitet. Till det adderar man kompetens, 

gärna spetskompetens. Men, sedan tar det 
lätt stopp. 

– Digitalisering handlar ofta om att göra 
sådant vi redan känner till: söka bygglov 
på nätet, välja skola med mera, förbättra 
interna processer. AI däremot, är ett inno
vationsområde. Här handlar det om att göra 
saker på ett nytt sätt. Eller att förstå vad 
som går att göra – och det är delvis okända 
faktorer, säger han.  

EN GOD hjälp vore det då förstås att ha 
kunnig  a politiker eller näringslivstoppar 
som helt frankt talar om vad de vill ha av 
sina organisationer. Digitalisering och AI 
ställer nya krav på styrelser. Det räcker inte 
att förstå hemdator och bredband när det 
ska fattas strategiska AIbeslut.

– Beställarkompetens är viktigt. Men, det 
är svårt att förutse alla möjligheter med AI: 
vissa saker framstår som sciencefiction, 
men är det inte (exempelvis självkörande 
bilar). Andra saker framstår som enkla, men 
finns överhuvudtaget inte alls att tillgå.

I många avseenden är det trial and error 
som gäller. Det är få förunnat att sitta på 
kammaren och klura ut smarta AIlösningar.

– Visst kan man läsa på i teorin, men det är 
när man prövar lösningar i verkligheten som 
man lär sig. Därför rekommenderar vi kom
muner och regioner att köra ett AIprojekt i 
mindre skala, för att se hur det funkar.

Hur ser utvecklingen ut om man jämför 
offentlig sektor med näringslivet? 

– De aktörer som har kommit längst finns 

inom näringslivet. Men det 
finns också goda exempel 
på myndig hetssidan. Där 
finns det ofta tillgång till 
stora mängder bra data, 
det är en gynnsam egen
skap för offentlig sektor. 
Försäkringskassan och Skatteverket är bra 
exempel, där har man goda förutsättningar. 

VÅRA POLITIKER i den offentliga sektorn är 
viktiga. Hur ska man ta sig an det delvis 
okända? Att inse de förändringar som AI 
kommer att medföra ger konkurrensför
delar även i kommunsektorn.   

– Insikterna om AI ger sig delvis när 
frågorna om digitalisering kommer upp. 
Varför, vad ska man ha det till och hur ska 
man styra åt önskat håll? När man börjar 
jobba med digitalisering praktiskt, med 
verksamhetsutveckling och innovation, 
växer insikterna även om AI.

Ett exempel: För att nå de många gånger 
stolta hållbarhetsmål som kommunsektorn 
sätter upp gäller det att accelerera utveck
lingen. 

– Ska man lyckas med hållbarhetsmålen 
för Agenda 2030 räcker det inte med att bli 
en procent bättre varje år. Då måste man 
kunna och våga ta ett språng!  l

Läs mer: Artificiell intelligens i svenskt närings
liv och samhälle. Vinnova Rapport 2018:08. 
Lär mer: Elements of AI. En gratis webbkurs 
om sex kapitel i AI som kan ge dig högskolepoäng.

GENOMBROTT FÖR AI. Våren 2016 gick en mindre chockvåg genom delar av Asien. En av världens främsta utövare av spelet GO, sydkoreanen Lee Sedol, 
besegrades av företaget Deepminds dator Alpha Go. Datorn vann enkelt 4 av 5 partier. Spelet Go anses vara världens mest avancerade strategispel. Spelet 
bygger på intuition och kreativitet, två egenskaper som ansetts vara svåra att efterlikna i datorprogram.

Tema: Digitalisering
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Erik Borälv.



GÖTEBORGS SKOLOR 
RESURSPLANERAR
I STRATSYS

HELENA SJÖBERG 
Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

”Stratsys resursplanering är det som bäst 
stöttar rektorerna, med en brygga mellan de 
ekonomiska budgetförutsättningarna och 
hållbarhet för skolan”

www.stratsys.se

Idag sparar 700 skolor i 31 kommuner värdefull tid och får en mer balanserad budget med 
hjälp av Stratsys smarta verktyg för resursplanering. Hör av dig till oss så berättar vi mer! 
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n Regionernas IT-kostnader 
nådde ifjol en ny topp – men 
satsningarna ligger ändå still se-
dan 15 år. Mer krävs om Sverige 
ska nå målet att bli bäst i värl-
den på e-hälsa 2025.

ITkostnader ökade med 8 procent 2018 
till 11,5 miljarder kronor, inräknat egen 
personal. Det är en uppskattning baserad 

på de 18 av 21 regioner som lämnat underlag 
för årets rapport till SLITgruppen (regio
nernas ITstrateger).

ITkostnadernas genomsnittliga andel av 
regionernas omslutning nådde 2,95 procent, 
högsta noteringen hittills. Andelen ligger 
ändå kvar på stabila nivån 2,8–2,9 procent 
som gällt sedan mätningen startade 2004, 
konstaterar rapportförfattarna Lars Jerlvall 
och Thomas Pehrsson. De har varit ITchefer 
i Östergötlands respektive Blekinges lands
ting och är efter pensionering verksamma 
som konsulter.

– Politiker pratar om ehälsa, men i kon
kreta pengar syns inte mycket. Det slåss mot 
andra behov i vården, säger Lars Jerlvall.

Är det ett problem att IT-kostnader ligger 
still i förhållande till omslutningen?

– Svårt att säga, svarar Thomas Pehrsson 

och pekar på att Sverige redan kommit gan
ska långt och är bland de främsta i världen 
när det gäller att utnyttja IT.

– Men det håller inte framgent, konstate
rar han.

När de frågade vilka hinder som finns 
för att införa nya etjänster, var vanligaste 
svaret just ”otillräckliga egna resurser” (15 
av 18 regioner).

MER MEDEL måste därför tillföras nyut
veckling och innovation för att målen ska 
nås i nationella ITstrategin. Den anger att 
Sverige ska vara bäst i världen 2025 på att 

använda digitaliseringens och ehälsans 
möjligheter.

Ett tufft mål – men också lite bekvämt. För 
det går inte att mäta.

– Det är väldigt svårt när vi inte har en 
entydig definition. Vad är bäst i världen? 
Skillnader i lagstiftning och styrning gör 
det svårt att jämföra, påpekar Thomas 
Pehrsson.

De bedömer att Sverige redan befinner 
sig i toppskiktet tillsammans med övriga 
Norden, Estland, Nederländerna, delar av 
Spanien, kanske även Sydkorea – men de 
tror inte att vi kan utropa oss som världsbäst 
2025.

– Huvudskälet är att en stor del av Sverige 
står inför ett generationsskifte när det gäller 
ITstöd i vården, säger Lars Jerlvall.

MYCKET HAR hänt senaste året: Sju regioner 
har upphandlat nya vårdinformationssys
tem; ytterligare fyra har option på en av 
dessa upphandlingar; Stockholm har ambi
tionen att bli klar 2019.

Men det är bara första steget. Införande 
tar flera år och drar stora resurser.

– Det som tillkommer är kostnader för ut
bildning med produktionsbortfall. Det krävs 
också verksamhetsförändringar för att få 
nytta av införandet. Vi gissar att det krävs 
minst lika mycket resurser för detta som för 

Tema: Digitalisering

Införa IT-stöd kostar mer än  tekniken

n Landstingen satsar stora 
summor på IT, men ska 
Sverige bli världsledande 
krävs mera pengar. Sam-
tidigt har vi varit dåliga 
på att ta reda på vad vi 
får för pengarna. Men nu 
är nyttorealiseringen på 
gång.

TEXTER: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

”Politiker pratar om e-hälsa, 
men i konkreta pengar syns 
inte mycket.”
Lars Jerlvall, medförfattare 
till SLIT-rapporten

IT-CHEFER. 
Lars Jerlvall 
(t v) och 
Thomas 
Pehrsson.

FÖRSUMMAD. Kostnaderna 
för utbildning och introduk-
tion glöms ofta bort.
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n Region Skånes nya vårdinfor-
mationssystem är ett aktuellt 
exempel på att införandet drar 
lika stora resurser som själva 
teknikköpet. Regionen ser till att 
hamna rätt med hjälp av nytto-
realisering.

Region Skåne hade tidigare en mängd 
lokala journalsystem som inte kunde 
kommunicera med varandra. När de 

nu byts ut mot Skånes Digitala Vårdsystem 
(SDV) uppgår investeringen till 1 046 mil
joner kronor. Hälften går till leverantören 

Cerner från USA, hälften 
till egna resurser under 
det femåriga införandet.

Tidigare hjärtkirurgen 
Pelle Johnsson är klinisk 
programchef för SDV. 

– Jag ska tillföra verk
samhetens behov och 
synsätt.

MEN FÖRST måste Cerners system översättas 
till svenska och anpassas till lokala förhål
landen. Det engagerar för närvarande 200 
heltidstjänster klinisk personal fördelat på 
350 personer – läkare, sjuksköterskor och 
andra grupper som normalt arbetar med 
vård av patienter. Projektet betalar för lånet 
av personal.

Till det kommer en programledning på 25 
personer och en teknisk resurs i form av kon
sulter som regionen normalt anlitar. Utöver 
det har leverantören 70 heltidare på plats.

– Det är otroligt mycket arbete. Brett och 
djupt.

USAsystemets medicinska termer och 
begrepp stämmer inte alltid med vad vi 
använder i Sverige.

– Det är en större utmaning än man skulle 
kunna tro.

Pelle Johnsson berättar att en USAchef 
sagt till svenskarna att inte underskatta 
mängden arbete.

– Han blev sannspådd …
För att projektet ska hamna rätt använder 

regionen styrverktyget nyttorealisering. 
Hälso och sjukvårdsstrategerna Lotta 
Karbassi och Katarina Jonasson ska ta fram 
en organisation för nyttorealisering och 
omsätta det i SDV.

– Man måste veta vilka nyttor man vill 
uppnå, betonar Lotta Karbassi.

Bred delaktighet krävs från start för att 
tydliggöra målen. Där har 100 verksamhets

chefer deltagit liksom patientgrupper och 
regionens ledningsgrupp.

En utmaning är att nyttor oftast uppstår ef
ter projektet, när man går in i förvaltningen.

– Det är oftast då nyttor maximeras, förut
satt att man fortsätter styra mot dessa nyttor. 

Redan idag planerar Region Skåne för hur 
projektet ska följas upp.

– Det brottas vi med nu. Det måste vara en
kelt. Vi kan inte mäta allt utan måste välja. 
Gärna uppgifter som vi redan har.

Fem övergripande effektmål, som ”bättre 
upplevelser för patienter och medarbetare”, 
har brutits ner i nio mätbara mål och nyttor. 
Ett exempel är ”en sömlös vårdkedja där 
nästa steg är känt”. Det mäts konkret genom 
att se hur många patienter över 65 år som blir 
återinskrivna inom 30 dagar, vilket ses som 
en indikation på att samverkan inte fungerar 
bra i vårdkedjan.

– Vad vi lärt oss under resan är att nytto
realisering måste vara enkelt, hålla över tid 
och vara del av den ordinarie styrningen, 
sammanfattar Lotta Karbassi. l

Tema: Digitalisering

Nyttorealisering 
styr rätt i Skåne 

Pelle Johnsson.

”Vi kan 
inte mäta allt 
utan måste välja. 
Gärna upp gifter 
som vi redan har.” Lotta Karbassi.
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teknikköpet, säger Lars Jerlvall.
– Ja, vår erfarenhet från tidigare arbeten 

är att kostnaden till leverantören var lägre 
än för personalens introduktion, säger 
Thomas Pehrsson.

Redan händer stora saker, som att 
användning av läsplattor och smarta 
telefoner ökar i det direkta vårdarbetet. De 
finns med på rond och hembesök. Journa
ler och medicinlista går att läsa på plats, 
recept kan skickas in. Det går att ta bilder 
och mata in uppgifter.

– Det är lite av poängen med digitalise
ringen. Tillgängligheten ökar. Informatio
nen finns där du är. l

Införa IT-stöd kostar mer än  tekniken

Patienter mer digitala
 •  10,8 miljoner besök hos 1177 Vårdgui-

dens webb i mars 2019, +33 procent 
jämfört med mars 2018.

•  Mobiltrafik utgjorde 78 procent (74 
procent året före).

•  37,9 miljoner inloggningar i 1177:s Invå-
nartjänster under 2018, +55 procent.

•  Telefonsamtal till 1177 (4,1 miljoner) 
minskade däremot 25 procent 2018.

KÄLLA: SLIT-RAPPORTEN.

NYTTAN med nytt. Region 
Skåne satsar över miljarden 
på nytt vårdinformations-
system. Organiserad 
nyttorealisering ska säkra 
vinsten med investeringen.
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Det poängterar Anna Pegelow, strateg 
på SKL:s avdelning för digitalisering, 
som berättar att nyttorealisering 

nu slagit igenom på allvar. Hon har i tio år 
jobbat med konceptet, som inte alltid varit 
så efterfrågat.

– Men senaste året har jag mer och mer 
hört att man pratar om nyttorealisering, att 
vi måste jobba mer med att skapa nyttor.

Hur långt en region eller kommun kom
mit när det gäller att arbeta med nyttoreali
sering beror inte så mycket på storlek eller 
demografi.

– Det handlar mer om det finns nyckel
personer och chefer som driver på eller inte.

Resursbrist och behov att prioritera avgör 
också.

För ledningsnivån är det viktigt att de
finiera och hålla fast vid de nyttor som ska 
uppnås.

– I offentlig sektor finns en tendens att dra 
mot ökad kvalitet och bättre service. Det är 
förstås bra, om det är målet. Men här finns 
en diskrepans. På översta ledningsnivån är 
det istället ofta kostnadsbesparingar eller 
ökad produktivitet som eftersträvas. 

– Det är viktigt att det finns en tydlighet 
på alla nivåer kring vad en utvecklingsinsats 
ska leda till och att man styr på det målet 
tills nyttorna är uppnådda i verksamheten.

Det gäller inte minst vid digitalisering, 

som kostar väldigt mycket. Man måste också 
inse att även förvaltning, drift och inte 
minst införande och själva omställningen 
drar tid och pengar.

– Det handlar om att få folk att ändra sitt 
arbetssätt. För nyttan uppstår i användningen, 
inte i själva prylen.

Hon hoppas att vi mer och mer flyttar 
fokus och styrning från projektens leverans 
till verksamhetens förändring.

– Annars är risken att vi blir sittande med 
stora digitala investeringar utan att realisera 
förändring och nytta.

Digitalisering ska tjäna verksamheten och 
de mål man vill nå. Här har kommunaleko
nomer en viktig uppgift.

– Att noga följa vilka nyttor som planeras 
och som har uppnåtts, och att vara tydliga 
med vilka som är budgetpåverkande och 
vilka som är kvalitativa.l

n Priset Årets insats har delats 
ut för första gången. Priset gick 
till Simon Lindau och Peter 
Öfverström för deras arbete 
med koncernbudgetering och 
styrning.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

DET TOG några år från det politiska initia
tivet, men nu är den sammanställda budge
ten för hela kommunkoncernen på plats i 
Alingsås. En åtgärd i tiden, enligt tillförord
nade ekonomichefen Simon Lindau:

– Många kommuner står inför stora inves
teringar. Det är större fokus på kassaflöde, 
investeringar och finansiering snarare än 
resultaträkningen idag, det märks. 

En genomtänkt koncernbudgetering 

är dock inte standard i landets kommuner. 
– Vi har slagit samman resultaträkning, 

balansräkning och kassaflöde för kommun
koncernen. Och nu får vi möjlighet att 
följa upp budgeten för första gången. Vi 
har redan märkt av intresset för det vi gör, 
konstaterar koncernredovisningschef Peter 
Öfverström.

DET ÄR ett omfattande jobb som utförts i dia
log med de kommunala bolag som tidigare 
skött sin finansiering på egen hand. Idag 
har man en internbank, gemensam finans
hantering och framförallt: en dialog om hur 
framtida investeringar ska hanteras. 

– Vi har velat komma ifrån stuprörs
tänkandet, framförallt när det gäller 
finansiering. Nu måste man samarbeta mer 
med varandra för att få ihop helheten, säger 
Simon Lindau.

För kommunpolitikerna är förbättringen 
påtaglig.

– Många politiker kände tidigare inte till 
kommunkoncernens sammantagna finan
siella ställning. Nu har vi en gemensam 
investeringsplan som tas i bolagsstyrelser
na och i fullmäktige. Det ger en helt annan 
insyn och förståelse, konstaterar Peter 
Öfverström. l

Olika förväntningar 
på digitaliseringen

Koncernbudgetering belönad med Årets insats

”Nyttan uppstår i 
användningen, 
inte i själva prylen.”

n Digitalisering är inget självändamål. Fokus i IT- 
investeringar ska istället ligga på att utveckla verk-
samheten – och realisera de nyttor vi vill uppnå.

Anna Pegelow.

NÅ MÅLET. Ekonomer har en 
viktig roll i digitaliseringen, 
allt från kravställande och nya 
affärsmodeller till uppföljning 
av projekt.

Tema: Digitalisering

Simon Lindau och Peter Öfverström.
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Mer tid åt rätt saker

Kalla det digitalisering om du vill; det handlar om 
att se över befintliga arbetssätt och integrera den 

nya tekniken så att vi kan jobba smartare
Henrik Johansson, Ekonomichef, Tidaholms kommun

“

”

Tillsammans med många svenska kommuner vill vi 
genom smarta lösningar hjälpa till att skapa bättre 
service för kommuners invånare, men även skapa 
en mer miljövänlig, e�ektiv, modern, och attraktiv 
arbetsplats. Precis som Tidaholms kommun tror vi 

att enkla administrativa processer frigör tid. Tid som 
då kan läggas på mer värdefulla arbetsuppgifter. Vi 
är även stolta över att ha vunnit priset ”European IT 

Excellence Award för o�entlig sektor 2018” 
tillsammans med Stockholms stad. Vårt fokus ligger 

helt rätti tiden. Kontakta oss för att få veta mer!
www.Unit4.se
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Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

Forskarredaktör och 
 biträdande lektor vid 
Centrum för kommun-
strategiska studier, 
Linköpings universitet.

”A llt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras” lyder ett 
välanvänt uttryck av internetbyrån Razorfish på 90talet. 
Blickar vi tillbaka till slutet av 1990talet kan konstateras 

att det har hänt avsevärt gällande digitalisering. Allt flera offentliga 
tjänster har digitaliserats och det har blivit vanligare att tjänster 
hanteras av medborgarna själva via digitala verktyg. Samtidigt vitt
nar tjänstemän om att digitaliseringen i många avseenden medfört 
tilläggs arbete. Den ökade digitaliseringen kräver genomtänkt styr
ning och frågan är hur det står till med detta? Under forskarsidorna får 
vi ta del av forskning som problematiserar styrning av digitalisering i 
offentlig sektor. 

I DET här numrets första artikel presenteras en text som argumenterar 
för att styrningen av digitaliseringen i offentliga organisationer inte 
sker på ett optimalt sätt. Styrningen av digitaliseringen är i för stor 
utsträckning inriktad mot att säkerställa planerbarhet, enligt forska
ren Johan Magnusson från Digital Förvaltning, Göteborgs universitet 

(www.digitalforvaltning.se) 
och Swedish Center for Digital 
Innovation (www.scdi.se). Enligt 
Johans forskning finns det dock 
hopp! Sundsvalls kommun lyfts 
fram som ett pragmatiskt exem
pel då de anammat ett komplet
terande perspektiv på styrning 
för att kunna tillgodogöra sig 
nyttorna med digitalisering.

I DEN andra artikeln presenteras forskning av Anna Thomasson, fors
kare vid KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbild
ning) och Ekonomihögskolan, Lunds universitet, som handlar om hur 
väl rustade våra kommuner är för att hantera kriser inom VA samt IT. 
Forskningen visar att det råder stora skillnader mellan kommuner 
avseende hur förberedd man är på en kris. Vad studierna också visar är 
att det råder stor skillnad mellan de två områdena VA och IT avseende 
kunskap kring effekter av en kris, hur den ska hanteras samt vem man 
ska samverka med. VA är en verksamhet som sedan länge är en kom
munal angelägenhet och inom den verksamheten finns det generellt 
sett god kompetens kring krishantering och medvetenhet kring vad en 
kris innebär. Inom ITverksamheten saknas generellt sett god kompe
tens kring kris hantering.

UNDER FOU-NYTT presenteras en rapport om styrning av stöd strukturer 
i offentlig förvaltning. Studien har bedrivits av Hanna Larsson, KFi 
(Kommunforskning i Västsverige). Kostnaderna för administration 
har under många år ökat i offentlig sektor och rapporten visar på att det 
egentligen inte utövas någon styrning av stödstrukturer förutom att 
resurser årligen anslås. Det saknas tydliga nyckeltal, och de få upp
följningar som görs saknar återkoppling och görs mest för administra
tionens skull. l

Felriktad styrning
bromsar utveckling

”Det finns dock hopp! 
Sundsvall lyfts fram 
som pragmatiskt 
exempel.”

n OLA ERIKSSON med-
delade i sommarens 
medlemsbrev att han 
slutar som kanslichef 
vid års skiftet. Han blir 
kvar i föreningen med 
ansvar för kurs- och 
konsultverksamhet, 
samt utvecklings-
frågor.

Ola Eriksson började 
som kanslichef 2000 
och i takt med att 
föreningen och  
kanslie t växt har jobbet blivit alltmer omfattande. 
En  uppdelning av de olika ansvarsområdena var då 
en lämplig väg att gå. 

Jobbet ligger ute för sökning. Ola Eriksson rekom-
menderar alla intresserade att hålla ögonen öppna 
efter ett stimulerande jobb!

Slutar som kanslichef

Ladda ner 
KEF-appen!
Ha koll på platsannonser, 
nyheter och kurser!

May 21, 2019
Los Angeles, California

Leading vs. Managing vs. Coaching

May 19-22, 2019 • Los Angeles, California

113th Annual Conference

Learn more by visiting us at gfoa.org • #GFOA2019 

Melanie Lammers (moderator)Finance Manager, City of Hastings, MNJörg Bassek
Chief Administrative Officer, Municipality of Borlänge, SwedenStephanie Fritz
Director, Head of Analytical Learning, S&P Global RatingsNicole Gasparri
Organizational Program Manager, City of Boca Raton, FL Roland Svensson
Senior Consultant, GFOA of Sweden

n FÖRENINGENS UTBYTE med amerikanska syster-
organisationen GFOA är givande. I våras var styrelsen, 
i sällskap med delar av kansliet, på besök under 
GFOA:s konferens i Los Angeles.

Konferensen är ett stort arrangemang med 
många besökare. Även KEF drog sitt strå till stacken. 
Styrelsens Jörg Bassek och kansliets Roland Svensson 
deltog i seminariet Leading vs. Management vs. 
Coaching. 

Seminariet gick hem bland åhörarna, bara 
konferensens Key Note Speakers fick högre poäng 
i åhörar nas utvärderingar! Mer om detta i nästa 
nummer av Kommunal Ekonomi. 

KEF

Utbytet med GFOA

Ola Eriksson.
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Offentlig sektor står mitt i en massiv omställ
ning. Den större utmaningen rör dock inte 
minskade resurser, utan snarare snabbt 
förändrade förväntningar från individer och 
företag. Som offentlig organisation behöver 

kommuner parallellt arbeta med en kontinuerlig förbättring 
och effektivisering av verksamheten, och med att finna nya 
sätt att säkerställa sin relevans gentemot invånarna. Detta 
ställer enorma krav på verksamheters vana vid en låg grad av 
förändring av uppdrag över tid. 

Det problem vi finner mest uppenbart när vi som forskare 
studerar kommuner och andra offentliga aktörer är missrik
tad styrning. Den existerande styrningen har vuxit fram med 
ett enda syfte: att säkerställa planerbarhet och förmåga att 
leverera enligt plan på ett effektivt sätt. Målsättningen har 
varit tydlig och för att exekvera detta har man använt sig av 
ett hopkok av metoder och modeller, ofta direkt importerade 
från näringslivet. 

Tidigare forskning har kritiserat just styrningen inom 
ramen för debatten kring New Public Management, men 
vår kritik är aningen mer nyanserad. Vi ser en stor del av 
existerande styrning som ändamålsenlig, men tyvärr saknas 
vissa delar för att säkerställa såväl kortsiktig som långsiktig 
relevans. 

EXISTERANDE STYRNING är i huvudsak diagnostisk, det vill 
säga inriktad mot kontinuitet och repetition. Vi har byggt 
en styrning där hela verksamheten hanteras enligt en och 
samma logik. Oavsett om det rör sig om satsningar på en ny 
förskola eller en radikalt ny digital tjänst för medborgarna 
hanterar vi dessa på samma sätt inom ramen för en styrning 
inriktad på långsiktighet. 

Forskningen har under senare år uppmärksammat att 
säkerställande av såväl kortsiktig som långsiktig relevans 
kräver en kombination av styrningslogik. Vi behöver ha den 
diagnostiska styrningen för det repetitiva och det effekti
vitetsorienterade och vi behöver ha en interaktiv styrning 
för det mer innovationsorienterade. Vi behöver hitta sätt att 

agera snabbt och misslyckas snabbt. Vi behöver också lära oss 
att hantera andra former av risk än vad vi traditionellt sett är 
vana vid.

I våra studier har vi utvecklat metoder för just denna form 
av balanserande styrning. Vi har studerat organisationer som 
i sin strävan efter digital mognad behöver ställa om styr
ningen. Vår forskning visar att digitalisering ofta misstolkas 
som automatisering och effektivisering, varvid man tappar 
säkerställandet av den långsiktiga relevansen som ställer 
krav på innovation snarare än kontinuerlig förbättring. Digi
tal mognad ställer krav på styrning för såväl effektivitet och 
innovation, samt en styrning som kan hjälpa oss att balan
sera mellan dessa två målsättningar. Hur mycket ska vi som 
kommun egentligen lägga på innovation kontra effektivitet? 
Hur förändras detta under nästkommande år? I dagsläget 
saknas nödvändiga beslutsunderlag för detta centrala stra
tegiska beslut, varvid våra verksamheter graviterar mot att 
uteslutande satsa på effektivitet. Detta är en betydande risk 
för offentlig sektor som helhet. 

I VÅRT arbete har vi bland annat tagit fram en forskningsbase
rad modell för att mäta och följa upp digital mognad i offent
lig sektor. Uppdraget kom från Regeringskansliet under 2017 
och i dagsläget har ett 80tal organisationer använt vårt digi
tala verktyg i sin jakt på digital mognad (www.digitalforvalt
ning.se/dimios). Samtidigt har man skapat ett internationellt 
sett unikt forskningsunderlag där vi kan se tydliga mönster 
och strategier kring offentliga aktörers digitala strategier. 

Den senaste analysen (www.digitalforvaltning.se/rapporter) 
på nationell nivå visar att 94 procent av samtliga aktuella 

Dålig styrning bromsar 
digitaliseringen
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LIKRIKTAT. För lite digitaliseringsresurser satsas på innovation, det mesta går till effektivisering. 

Forskare skriver

n Digital mognad är organisationens förmåga att 
tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Givet 
regeringens målsättning att Sverige ska bli bäst i 
världen på just detta är det oroväckande att offent-
lig sektor målmedvetet styr sin verksamhet i fel 
riktning, konstaterar forskaren Johan Magnusson.

”Vi behöver hitta sätt att agera snabbt 
och misslyckas snabbt. Vi behöver också 
lära oss att hantera andra former av risk  
än vad vi traditionellt sett är vana vid.”



38 KOMMUNAL EKONOMI  #4  2019  

initiativ är inriktade på stärkt inre effektivitet. Vi har med andra 
ord ett nästan totalt fokus på att minska kostnaderna av våra 
interna processer för att leverera samma tjänst som vi alltid har 
gjort. Endast 6 procent av de digitala initiativen är inriktade mot 
innovation, det vill säga strävan efter att säkerställa långsiktig 
relevans. 

Vi ser detta som en direkt konsekvens av i huvudsak två 
faktorer: 

1. Vi likställer digitalisering med effektivisering och automa
tisering och tappar därmed den nödvändiga komponenten kring 
innovation och nya verksamhetsmodeller. 

2. Vår existerande styrning är optimerad för att undvika 
förändring över tid.  

SAMTIDIGT SOM offentlig digitalisering primärt är inriktad mot 
ökad effektivisering ser vi att den generella nivån av digital 
mognad fortfarande är låg. Kommunerna är aningen bättre 
än myndigheter och landsting, men man sitter fortfarande 
fast i ett begränsande arv av missriktad styrning och tidigare 
digitala investeringar och infrastruktur. För att lyckas krävs ett 
målmedvetet omtag kring vår styrning, ett omtag som ger oss 
möjligheter och förmågor att arbeta med såväl innovation som 
balansering mellan effektivitet och innovation. 

I ett av våra aktuella forskningsprojekt arbetar vi tillsam
mans med Sundsvalls kommun för att stötta dem i deras digitala 
omställning. Sundsvall har sett och förstått att för att lyckas 
tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering krävs ett komplet
terande perspektiv på styrning. Genom att utgå från de faktorer 
forskningen funnit avgörande har man designat en uppsättning 
strategiska principer som ska vara vägledande i digitaliseringen 
och dess styrning. Man har enats om mål och mått för att mäta 
uppfyllelse, och man har påbörjat en förändringsresa. 

Vi arbetar målmedvetet med att stötta kommuner i jakten 
på digital mognad vilket i sin tur resulterar i ett internationellt 
unikt material för forskningen. Vi hoppas att fler och fler av lan
dets kommuner, myndigheter och landsting tar till sig resultatet 
från vår forskning och därmed stärker sin digitala mognad. l

Fotnot: Johan 
Magnusson är även 
forskningsledare för 
forsknings konsortiet 
Digital förvaltning, 
avdelningschef för 
Informatik och 
med föreståndare för 
Swedish Center for 
Digital Innovation 
(www.scdi.se). Han 
har en bakgrund 
inom ekonomistyrning och är en 
av redaktörerna bakom antologin 
Digitalisering och styrning på Studentlitteratur.

Forskare skriver

Bo i rätt 
kommun
om krisen 
kommer
Säkerhetsfrågor och krishantering är 

områden som under senare år hamnat 
alltmer i fokus i den dagliga debatten. 
Allt från klimatförändringar som 
medför mer extremt väder med översväm

ningar, torka och stormar till hot från terrorism har 
ökat vår medvetenhet kring behovet av att arbeta 
förebyggande med krishantering. Vi har blivit 
alltmer medvetna om hur sårbart vårt moderna 
samhälle är. Frågan kring hur vi ska klara oss 
när våra centrala försörjningssystem (VA, el, 
IT) slås ut, har kommit att diskuteras allt oftare. 
Med jämna mellanrum kan vi i tidningar läsa och i 
medier höra om hur sårbara vi är som samhälle. I TV serien 
”Nedsläckt land” som SVT sände under början av året illu strerar 
vad brott på centrala försörjningssystem kan medföra.

Kommunerna utgör ett nav för den lokala servicen i vårt land. 
Den offentliga service som vi medborgare möter i vardagen är 
till stor del ett kommunalt ansvar. Det är även på lokal nivå som 

Digitalisera och effektivisera
verksamhetsstyrningen. 
Vill du veta hur?
Fler än 70 kommuner arbetar i Hypergenes webbaserade produkt för 
planering, uppföljning och analys. Vinsterna är flera: mindre administration 
och effektivare verksamhet liksom nya möjligheter att presentera och följa 
upp ekonomi, nyckeltal och mål. Läs gärna mer på hypergene.se/kommun.

JOHAN MAGNUSSONDocent vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. 

Månadens forskare

n Det är stora skillnader mellan kommuners 
krishanteringsförmåga. När det gäller våra 
två stora försörjningssystem – VA och IT – 
är skillnaderna markanta: inom VA finns 
det en etablerad förmåga att  hantera 
kriser, medan det är sämre beställt med 
IT, visar forskaren Anna Thomasson. 
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Bo i rätt 
kommun
om krisen 
kommer

ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

konsekvenserna 
av en eventuell kris blir som 
störst och därför också behöver kunna hanteras innan 
krisen blir en katastrof. 

Forskning kring krishantering visar på att det är där 
människor har sin vardag som effekterna av en kris blir 
som störst. Det är även där som insatser först måste göras. 
Tidiga insatser och väl riktade insatser har i tidigare studier 
visat sig vara det mest effektiva för att begränsa de effekter 
en större kris har på samhället och dess funktioner. Detta 
visar studier från såväl Sverige som andra länder. Tidiga 
insatser kräver emellertid en form av beredskap och även 
kunskaper kring hur insatser ska göras och med vem sam
verkan bör ske. Det är därför inte förvånande att forskning 
visar att kommuner som har utarbetade planer för insatser 
och regelbundet genomför övningar står bättre rustade att 
hantera en kris och därmed också kan undvika att krisen 
utvecklas till en katastrof. 

SVENSKA KOMMUNER har enligt lag en skyldighet att 
utarbeta krisplaner utifrån genomförda risk och sårbar
hetsanalyser. Likaså står det angivet i lagstiftningen att 
kommuner förväntas samverka med andra aktörer i de fall 

samverkan krävs för att hantera en uppkommen kris.
Lagstiftningen är emellertid en sak, en annan hur kom

munerna klarar av att hantera de krav lagen ställer på dem. 
Två nyligen genomförda studier  med fokus på centrala 
infrastrukturer (VA och IT) visar att krishantering inte är 
något undantag. Vad studierna framförallt visar är att det 
råder stora skillnader mellan kommuner avseende hur 
förberedd man är på en kris.

Vad studierna också visar är att det råder stor skillnad 
mellan de två områdena VA och IT avseende kunskap kring 
effekter av en kris, hur den ska hanteras samt vem man ska 
samverka med. VA är en verksamhet som sedan länge är 
en kommunal angelägenhet. Det finns således i de flesta 
kommuner god kompetens kring VA och medvetenheten 
kring vad en kris innebär tycks generellt sett också vara 
god. Kommunerna har i stor utsträckning utarbetade 

INTE OK. Kommunernas 
IT-avdelningar har många 
faktorer att bemästra vid ett 
IT-haveri. Där frågan lyfts upp 
på den politiska dagordningen 
är beredskapen bättre.

”Forskning kring krishantering visar på  
att det är där människor har sin vardag 
som effekterna av en kris blir som störst.”
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n KOSTNADERNA FÖR administration har under 
många år ökat i offentlig sektor, samtidigt som 
det i samhällsdebatten ofta nämns hur kärn-
verksamheter som skola, vård och omsorg får 
mindre resurser till sina huvuduppdrag. Det kan 
inom många verksamheter idag framstå som om 
att administration och styrning fått allt större 
utrymme där nya administrativa funktioner, 
det vill säga utvecklings-, stöd- och uppfölj-
ningsenheter kan uppfattas viktigare eller högre 
prioriterade än de kärnverksamheter som de är 
tänkta att stödja. 

DET HÄR föranleder frågan hur stödfunktioner 
styrs och av vem, vilket KFi-rapporten Vem Styr? 
belyser.* En studie om styrning av stödfunk-
tioner och mer specifikt utvecklingsenheter i 
kommunal verksamhet.

Studien är en av de första i ett försök att täp-
pa igen den forskningslucka som finns gällande 
hur olika stödenheter styrs. De flesta offentliga 

förvaltningar har en eller flera sådana enheter 
vars syfte är att utveckla den operativa verk-
samheten samt ledningen av den. Utvecklings-
enheter är en del av detta och används i 
rapporten som ett försöka till att förstå temat: 
den ökade administrationen. 

RAPPORTEN BYGGER på intervjuer med utveck-
lingsledare samt utvecklingsenheternas chefers 
chefer. Resultatet visar att det egentligen inte 
utövas någon styrning, förutom att resurser år-
ligen anslås. Det saknas tydliga nyckeltal och de 
få uppföljningar som faktiskt görs saknar åter-
koppling och görs mest för administrationens 
skull. Resultatet väcker frågor om vilken effekt 
stödfunktionerna egentligen har, men också vad 
som fås tillbaka på varje investerad skattekrona.

TEXT: HANNA LARSSON, POLITICES MASTEREXAMEN VID 
FÖRVALTNINGSHÖGSKOLAN I GÖTEBORG 

*KFi-rapport nr 151 är en bearbetad version av Hanna Larssons 
examensarbete vid Förvaltningshögskolan i Göteborg.

Vem styr stödfunktionerna?

Forskare skriver

nödvattenplaner och samarbeten med andra kommuner 
i närområdet kring hur man gemensamt ska agera och 
stödja varandra i händelse av en kris. 

NÄR DET gäller IT och bredband, är kommunerna i stor grad 
beroende av externa aktörer då marknaden för såväl bred
band som IT tjänster är konkurrensutsatt. Få kommuner har 
etablerat rutiner för hur arbetet med detta område ska ske.

Kunskapen inom området tycks överlag vara begränsad i 
kommunerna framförallt då området är nytt. Det framgår 
även av studien att de kommuner som insett betydelsen av 
de här frågorna och där frågorna lyfts upp på dagordningen 
står bättre rustade inför en eventuell kris. Samverkan med 
externa aktörer är emellertid begränsad och likaså kunska
pen kring hur leverantörerna i sin tur arbetar med säker
hetsfrågor och vad som händer vid eventuellt driftstopp. 

Avsaknaden av samverkan med andra aktörer som 
ansvarar för försörjningssystem torde öka kommunernas 
sårbarhet vid en eventuell kris. Inte minst med tanke på att 
drifts avbrott i ett försörjningssystem med stor sannolikhet 
påverkar driften inom andra försörjningssystem.

TILL KOMMUNERNAS försvar ska sägas att marknaden är 
ny och fragmenterad. Tjänsterna och därmed ansvaret är 
spritt på olika aktörer och olika nivåer vilket gör det svårt 
för en enskild kommun, och andra aktörer med för den 
delen, att skapa sig en bild av hur helheten ser ut.

Skillnaden är att kommunerna har, vilket också tidigare 
studier lyfter, såväl ett ansvar som ett intresse, av att arbeta 
med förebyggande krishantering. Anledningen är att 
effekterna av en kris slår lokalt och påverkar individer i 
deras vardag. I denna vardag är kommunen den myndighet 
som är närmast och som också har tydlig funktion när det 
gäller samordning av krishantering. 

Resultaten från de gjorda studierna visar på stora 
skillnader mellan kommuner avseende förutsättningar att 

arbeta med krishantering, 
detta oavsett om det gäller 
VA eller IT. Skillnaderna 
beror framförallt på kom
munens storlek och i vilken 
utsträckning frågorna upp
märksammats och lyfts till 
politiskt nivå i en kommun. 
Vad som framförallt skiljer sig 
åt mellan kommuner är tillgången till finansiella resurser 
och kompetens, men även vilka frågor man arbetar med 
samt hur arbetet är organiserat internt (mellan förvaltning
ar) och hur man samverkar externt (med andra aktörer). 
Alla dessa aspekter har i tidigare forskning lyfts fram som 
centrala för en bra krishantering och för att minska såväl 
effekter na av en kris som att säkerställa en snabb återgång 
till normalläge. 

KOMMUNER ÄR olika förberedda på en kris och det får kon
sekvenser för hur stora effekterna av en kris blir för såväl 
kommunal verksamhet som invånarna i kommunen.

En fråga som uppstår i sammanhanget är därför om det 
är rimligt att det finns så stora skillnader mellan kommu
ner? En annan fråga som väcks är om de stora skillnaderna 
mellan kommuner och dess förutsättningar kräver någon 
form av samordning på regional och nationell nivå?

Frågan är om inte samordning på högre nivå krävs för att 
säkerställa någon form av minimi nivå. En del av de kom
muner som ingick i studierna efterlyste ett sådant stöd. Det 
som idag erbjuds och ges från MSB och länsstyrelser an
sågs av flera kommunala företrädare som otillräckligt. Frå
gan är också om inte krishantering kräver mer samverkan 
kommuner emellan? Kommunal samverkan skulle kunna 
skapa bättre förutsättningar för kommuner att arbeta med 
krishantering inom olika områden. l

FoU-nytt

KFi-rappor t  nr  151

Vem styr?

En studie om styrning av 

stödfunktioner i kommunal 

verksamhet

 
Hanna Larsson

”Till kommunernas försvar ska sägas att marknaden är ny och fragmenterad. 
Tjänsterna och därmed ansvaret är spritt på olika aktörer och olika nivåer vilket 
gör det svårt att skapa sig en bild av hur helheten ser ut.”

ANNA THOMASSONforskare vid KEFU och Ekonomihögskolan, Lunds universitet 

Månadens 
forskare
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Krönikan

Din attityd är allt. Så står det på en knapp 
som ofta bärs av en chef i ett av våra största 
försäkringsbolag. Det sägs att han har sagt till 
sina medarbetare att om de är på dåligt humör 
en dag så kan de lika gärna gå hem. Vän av 

ordning kontrar då med frågan: Vad ska man göra om man 
alltid är på dåligt humör på jobbet? Svaret blev att då ska 
man fundera på om man ska jobba kvar ...

Jag håller med om att attityd är allt. Framför allt i 
bemärkel sen att den är det enda som du fullt ut, varje dag 
och i varje stund, kan bestämma över. Man vet också genom 
motivationsforskning och studier inom positiv psykologi 
att attityden har kraft att förändra omständigheter och 
situationer, ja till och med förhindra ohälsa. Om man drar 
ut egenskapen i tangentens riktning så kan våra attityder 
förhindra krig och rädda vår planet från klimatförstörelse. 

MEN, LÅT oss ta tillbaka frågan om attityd och applicera den på 
oss själva och digital transformation (eller digitalisering som 
det heter i folkmun). Vad har attityd med den saken att göra? 

Jo, eftersom digitalisering kan förstås som förändrade 
beteenden, och med det arbetssätt som ändras i snabb takt 
på grund av eller tack vare ny teknik så inser vi att en av 
nycklarna till att både leda och leva med digitaliseringen är 
att ta hand om beteendeförändringen. Det är den ena nyckeln. 
Den andra nyckeln handlar om att hastigheten, i förhållande 
till andra genomgripande samhällsförändringar, är mycket 
hög, så attityden till ett tillstånd av ständig förändring är 
ytterligare en faktor du behöver förhålla dig till. Det handlar 

om hur du själv reflekterar och tänker om de ständiga för
flyttningar som kommer att göras inom ditt eget arbets och 
expertområde. 

Tjänstesamhället övergår till plattformsamhället. Data 
är det nya guldet. Tecken på det är att stora äldre, förut 
självklara, bolag har gått omkull och nya aktörer som Uber, 
Airbnb, Google, Amazon, Spotify och Klarna har tagit över 
som världsledande. Våra största makthavare är människor 
som kallas för influencers. En president kan styra en värld 
med 130 tecken på ett tweet. Det är en annan värld vi lever 
i – och vi har bara sett början. 

DIN EGEN attityd till detta kommer vara viktig för hur 
du själv tar dig an den digitala transformationen. Sund 
skepticism kommer vara viktig, tillsammans med en rejäl 
dos av kunskap om vad ansvar för information nu mer 
handlar om. Som ekonom eller som jurist sitter man på en 
enorm kunskap, makt och möjlighet att vara med att leda 
vår utveckling i rätt riktning. Vi behöver investera i rätt 
saker, i rätt ordning och i rätt tid. Det kommer att förändra 
våra styrsystem när data och information – inte pengar och 
ansvarsområden – är det som primärt kommer styra våra 
verksamheter. 

Det är en tid av förändring som kommer kräva vår sam
lade förmåga till nyfikenhet, ständigt lärande, reflektion 
och självledarskap. Det är därför digital transformation, 
eller digitalisering, är en fråga om attityd. Och den makten, 
gåva  n och stora möjligheten att använda våra bästa för
mågor har vi alla!  l

Månadens 
krönikör

Din attityd styr digitaliseringen

LOUISE CALLENBERG

Chef på sektionen för digital  
för nyelse och samverkan, en del  
av SKL:s avdelning för digitalisering.

”Det handlar om hur du själv reflekterar och tänker om de ständiga förflyttningar 
som kommer att göras inom ditt eget arbets- och expertområde.”
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