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Handen på hjärtat.  
Kan du lita på dina  
leverantörer?
Digitaliseringen av offentlig sektor pågår för fullt bland 
Sveriges kommuner och regioner. Digitala införanden 
innebär samarbeten med nya leverantörer. Men är de 
pålitliga?

Hälften av Sveriges företag anser att just dessa 
tredjepartsrisker ökat under det senaste året*. Den 
offentliga sektorn är inte förskonad. Men du kan skydda dig 
och höja säkerheten:

• Kartlägg vilken information som finns hos tredje part.
• Fokusera på tydlig kravställning.  
• Inkludera tredjepartsriskerna i det totala riskarbetet.
• Ha en tydlig strategi när leverantör brister i 

säkerhetsarbetet. 

Vi på PwC hjälper dagligen 
kommuner och regioner 
med tredjepartsrisker. 

Kontakta
Cecilia Lejon
cecilia.lejon@pwc.com
072-997 27 91
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I september fick jag en enkät från SCB. Jag var slumpmässigt utvald och det händer 
ju ibland. Just denna gång var det extra intressant, eftersom enkäten handlade om 
utbildningsbehov i tjänstemannayrken. Det var en facklig organisation som ställde 
frågo  r om kompetensutveckling och vidareutbildning – både genomförd och fram
tida behov. Självklart svarade jag på enkäten. Kompetensutveckling är mycket viktigt 

och det är nödvändigt att stärka sin kompetens – här kan vår förening som bekant bidra.
Men jag har inte bara blivit slumpmässigt utvald, jag har 

också fått enkäten om kommunernas ekonomi som SKL skickar 
till samtliga ekonomichefer. Det är en mycket värdefull 
enkät där vi snabbt lämnar uppgifter för att SKL ska kunna 
ge en samlad bild över sektorn. Enkäten fångar också upp 
kommunernas uppföljning av merkostnader till följd av 
förändrade statliga regelverk. Den här gången gällde det 
Försäkringskassan. De har från början av 2019 nya princi
per för utbetalning av assistansersättning vid retroaktivt 
gällande beslut. Det innebär att om insatsen utförs av en privat 
utförare, alltså inte av kommunen, får kommunen stå för 
kostnaderna. 

STATISTIKEN BEHÖVS för att visa de kostnader som staten 
vältrar över på kommunerna. Det är också viktigt att uppmärk

samma staten på de orimliga planeringsförutsättningar som kommuner och regioner 
får när staten med kort framförhållning ändrar regelverk. Samma sak gäller givetvis 
förslaget att ändra utjämningssystemet redan till 2020. Förändringarna innebär att 
flera kommuner och regioner måste göra besparingar och det påverkar verksamheterna. 
Kommu ner och regioner måste få tid att hantera nya förutsättningar.   

I FÖRRA numret av tidningen Kommunal Ekonomi hade vi temat digitalisering och det har 
väckt mycket stort intresse. Även långt utanför vår ordinarie läsekrets. I det här numret 
har vi tema effektiv vård och omsorg. Det är ett angeläget tema med många intressanta 

artiklar. Att lyfta fram goda exempel och möjliggöra jämförelser 
med dem som lyckas bäst inom olika delar. Även inom temat 

effektiv vård och omsorg är digitalisering en mycket 
viktig del och tidningen belyser bland annat digitala 

vårdtjänster. 
Nu överlämnar jag till er att läsa tidningen och 

reflektera kring temat. l

”Kommuner 
och regioner 
måste få tid 
att hantera 
nya förut
sättningar.”



Xxxxxx
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Noterat

”Vi måste bli bättre  
på att stå upp som  
ledare och att inte  
vara kompisar.”

Kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S) 
i Karlshamn kommenterar revisorskritik 

om hög chefsomsättning i kommunen.
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Offentliga innovationer 
försummad resurs

63… skolor får 
dela på 1,5 miljo-
ner kronor som 
Tysk-Svenska 
Handelskamma-
ren delar ut för 
att främja under-
visning i tyska. 

n HAPARANDA OCH Över-
torneå samarbetar om ett 
gemensamt lönekontor. 
Administratörerna behåller 
sin anställning i respektive 
kommun, men kan utföra 
jobbet var de vill. Nya regler 
om förenklad avtalssamver-
kan är en förutsättning för 
nyordningen.

Virtuellt löne-
kontor i norr

n SOCIALFÖRVALTNINGEN 

I Region Gotland har provat 
tre semesterperioder under 
sommaren. Det innebär att 
färre vikarier behöver tas in, 
men personalen och Kom-
munal är kritiska. Försöket 
utvärderas under hösten.

Test med tre  
semesterperioder 

n Kommunsektorn behöver  
bli effektivare och tänka nytt.  
Hur står det då till med inno va  - 
tionsförmågan? Nya Innovations   - 
barometern ger några intres-
santa svar.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

PÅ 8 av 10 arbetsplatser har det införts minst 
en innovation de senaste två åren. Det visar 
Innovationsbarometern, en färsk publika
tion från SKL som för första gången tar 
tempen på innovationsklimatet i sektorn.

Främsta drivkraften till innovationer är 
behov och förväntningar från medborgar na, 
men även medarbetare och chefer inspire
rar. Politikerna är inte en pådrivare i frågan, 
än så länge. Majoriteten av innovationerna 
är inspirerade av andra aktörer (67 procent) 
medan 13 procent anger att man tagit fram 
unika innovationer. 

– Det är som förväntat. Innovation bygger 
på att man omvärldsbevakar och inspireras 
av andra, säger Klas Danerlöv, samordnare 
inom innovationsfrågor på SKL. 

DET ÄR dock få kommuner som har en 
strategi för innovationsfrågor (20 procent). 
I regionerna är det däremot vanligt.

– Regioner har en tradition av forskning 
och utveckling, det är stora organisationer 

som använder strategier för styrning. Det 
är också en mognadsfråga, för en liten 
kommun är det inte meningsfullt med en 
strategi när man är ny på området.

VAR FINNS då de största hindren? Ja, brist på 
kultur och viljan att ta risker och experi
mentera ses som största bekymren. 

– Det finns en felrädsla som hindrar, det 
är något att jobba med. Det är inte minst en 

ledningsfråga: att ingjuta mod i organisa
tionen och våga testa i liten skala. 

Offentlig sektor är en försummad resurs i 
ett Sverige som levt högt på vår innovations
förmåga inom näringslivet, konstaterar 
Klas Danerlöv:  

– Offentlig sektor ses inte alltid som en 
drivkraft för innovation. Få politiker på hög 
nivå driver de här frågorna, trots att sektorn 
står inför stora utmaningar. l

INSPIRATION. Att låna från andra, samverka och sedan hitta på något eget är ingen dum idé. 

3,7%
… var arbetslösheten i 
Stockholms län och stad 
under andra kvartalet 
2019.
KÄLLA: STOCKHOLM BUSINESS 

REGION

22%
… av ledamöterna i kommunfull-
mäktige hoppade av under förra 
mandatperioden.                 KÄLLA: SCB
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Automatisering inom offentlig sektor

Frigör tid för värde-
skapande arbete
Den administrativa bördan ökar inom offentlig sektor. Genom att 
automatisera processer och arbetsuppgifter kan tid frigöras för 
anställda att bedriva mer värdeskapande arbete.

KPMG kan hjälpa er att utnyttja kraften i ny teknologi så att 
ni kan leverera de tjänster och den service som den moderna 
medborgaren förväntar sig. Vi använder beprövade metoder 
för att identifi era var automatisering kan göra störst skillnad för 
verksamheten, samt hur detta förändringsarbete bör förankras 
inom organisationen. KPMG är en trygg och oberoende 
partner på er förändringsresa.

Välkommen att kontakta oss!

Gustav Persson
Digital transformation & innovation
Tel: +46 73 444 60 65
E-post: gustav.persson@kpmg.se
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4Ekonomens agenda

På nytt
jobb

PERSONUPPGIFTER I SOCIALTJÄNST- OCH 
HÄLSO-OCH SJUKVÅRD
n En särskild utredare ska utreda och lämna 
förslag som rör personuppgiftshantering inom 
och mellan socialtjänst och hälso och sjukvård. 
Utredaren ska bland annat se över möjligheter 
att införa direktåtkomst inom och mellan vissa 
verksamheter inom socialtjänst och hälsooch 
sjukvård. Socialdepartementet. SOU 2019:01 
Slutredovisas: senast den 31 maj 2020.

 
FAST OMSORGSKONTAKT 
n En särskild utredare ska se över och lämna 
förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas 
i hemtjänsten, både för verksamheter i privat 
och i offentlig regi. Förslagen ska bland gälla 
arbetsuppgifter, kunskaper och kompetens samt 
de författningsändringar som krävs.  
Socialdepartementet. Dir. 2019:48 
Redovisas: senast den 1 oktober 2020.

 
NATIONELLT BILJETTSYSTEM  
FÖR ALL KOLLEKTIVTRAFIK 
n En särskild utredare ska utreda vad som krävs 
för att införa ett nationellt biljettsystem för 
all kollektivtrafik i hela Sverige. Utredaren ska 
lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem 
bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras. 
Infrastrukturdepartementet. Dir. 2019:48 
Redovisas: senast den 30 april 2020.

 
ÖVERSYN AV STRANDSKYDDET 
n En utredning ska se över strandskyddslagstift
ningen. Utredningen är en del av januariavtalet 
och ska föreslå författningsändringar och andra 

åtgärder som innebär att strandskyddet görs om 
i  grunden genom en ökad differentiering. 
Miljödepartementet. Dir. 2019:41 
Redovisas: senast den 30 november 2020. 

 
SKL
16 OKTOBER: SKL publicerar ”Ekonomirapporten, 
oktober 2019”.
17 NOVEMBER: Finansnätverk för kommuner, 
Stockholm. 
19 NOVEMBER: Skatteverket presenterar slutligt 
beskattningsutfall för kommuner och landsting. 
NOVEMBER: Cirkulär om kommunala ansvars
åtaganden för egna hem och småhus.

 
RIKSBANKEN 
24 OKTOBER: Nytt beslut om reporäntan. 

 
SCB
26 NOVEMBER: Kommunernas och landstingens 
finansiella tillgångar och skulder.
5 DECEMBER: Kvartalsutfall för kommuner och 
landsting.
6 DECEMBER: Offentligt ägda företag.
17 DECEMBER: Kommunalskatterna.
20 DECEMBER: Kommunalekonomisk utjämning 
och utjämning av LSSkostnader.

 
RAPPORTER FRÅN SKL:  
n ”Handbok för en effektiv äldreomsorg”.  
Publicerad 27 juni.
n ”Ehandel och efakturering”. 
Publicerad 13 september. 

n ”Förskolans kompetensförsörjning”.  
Publicerad 18 september.
n ”Innovationsbarometern”.  
Publicerad 27 september. 
n ”Fullmäktigesprogram för verksamhet som 
utförs av privata utförare”. Publicerad 23 augusti.

 
KURSER OCH KONFERENSER
n 9–10 januari Ekonomichefsdagarna,  
Stockholm.

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): 

7,1 % augusti 2019.
•  Inflationstakt: 1,3 % (augusti 2019 jämfört 

med juni 2018). 
•  Konsumentprisindex: KPI 334,39  juni 2019 

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

(augusti 2018)
•  BNP, volymförändring: 0,1 % (kvartal 2, 2019 

jämfört föregående period).
•  Folkmängd: 10 290 832 (juli 2019).

KÄLLA: SCB

Region Östergötland. 
Josefin Bjäresten har utsetts till 
ny ekonomidirektör i Region 
Östergötland. Hon har sedan 
i våras varit tillförordnad eko-
nomidirektör och dess  förinnan 
bland annat verkat som ekono-
michef på Universitetssjuk huset 
i Lin köping. Hon har också varit 
chef för ekonomienheten inom 
ledningsstaben och biträdande 
ekonomidirektör.

Sandviken.  
Annelie Johans son är ny 
ekonomichef i Sandvikens 
kommun. Hon har jobbat 
i olika roller i Borlänge och 
Smedjebackens kommuner 
och kommer närmast från 
tjänsten som ekonomichef 
i Smedjebacken.

Sollentuna.  
Per Törnvall är ny kommun-
direktör i Sollentuna kom-
mun. Han har en ekonomie 
magister examen från Örebro 
universitet i botten och har 
bland annat verkat som 
ekonomi direktör i Uppsala 
kommun och vd på NHG 
Sweden AB samt som kom-
munchef i Vaxholms stad.

Östra Göinge.  
Mattias Carlsson är ny chef för 
verksamhetsområdet Ekonomi 
& Intern service i Östra Göinge. 
Tidigare har han varit chef på 
ekonomienheten vid kom-
munens förvaltning.



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
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

Robert Guest:  
Den globala ekonomin från  
20 000 fot

Magdalena Andersson:  
Så klarar vi välfärden när  
fler lever längre

Magnus Lindkvist:  
Framtiden skapar vi själva

Darja Isaksson:  
Digitaliseringsrådet lär  
av andra länder

Fredrik Reinfeldt:  
Vision, storytelling och 
kultur

Elisabeth Svantesson:  
Ekonomin – urstark  
eller urholkad?

William J. Troy:  
Att skapa en kvalitets- 
kultur – exempel från 
amerikanska armén
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Föreningsmötet

NYA STYRELSEN.  
Glada miner hos nya  
styrelsen. Bakre raden,  
från vänster: 
Dan Jonasson, Trollhättan, 
Niklas Anemo, Ulricehamn, 
och Henrik Heyman, Malmö.
Samuel Lundkvist, Skellefteå, 
Åsa Hedin Karlsson, Region 
Östergötland, och Anette 
Sturesson, Karlskrona. 
Åsa Högberg, Region Got-
land, och Roland Almquist, 
Stockholms universitet. 
I fronten, som sig bör, Annika 
Hellberg, Vallentuna.  
Saknas på bilden gör Jane 
Ydman, Region Jönköping.
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Föreningsmötet

n Det var en förening i medvind som höll årsmöte i Linköping. Verksamheten utvecklas, medlems-
antalet ökar och omsättningen är i nivå med ett mindre företag. Och för första gången delades priset 
Årets insats ut, till glädje för två alingsåsare.

TEXT: THOMAS PETTERSSON   BILDER: STEFAN BOHLIN

Förening i  
stadig tillväxt

Solen spred milda strålar över ett sensommar
fagert Linköping där studenter firade termins
start av hjärtans lust. Kommunekonomerna om 
inte firade, så i alla fall gladdes åt, att föreningen 
106 år efter bildandet höll sitt numera årliga 

möte i Linköping Konsert & Kongress lokaler. 
– Med det här klubbslaget öppnar jag föreningsmötet, 

förkunnade ordförande Annika Hellberg i den luftiga 
möteslokalen Garden och överlämnade sedan klubban till 
mötesordföranden IngaLill Fritz.

Efter att ha betat av några punkter på dagordningen var 
det dags för verksamhetsberättelsen.

– Vi har nått ett nytt medlemsrekord: 4 670 medlemmar! 
Det är enormt roligt, hann ordföranden säga innan försam
lingen avbröt med ljudliga applåder.

Det hade varit ett händelserikt år, konstaterade hon och 
påminde särskilt mötesdeltagarna att ladda hem en av 
årets nyheter, KEFappen. 

– Där kan man få nyheter och veta vad som händer i 
föreningen, sade ordföranden och summerade sedan det 
gångna verksamhetsåret i korthet (se faktaruta). 

EFTER GODKÄND revisionsberättelse var det dags att blicka 
framåt i verksamhetsplanen fram till 2020. När det gällde 
föreningens hårda kärna, kompetensutvecklingen, var det 
en diger agenda. 

– Vi vill särskilt jobba med ett utökat utbud av ekurser. 
Det ska finnas en kombination av kurser med fysiska möten 
och ekurser, förklarade hon. 

För verksamhetsområdet Opinion ”det område där vi har 
minst aktiviteter” låg fokus på ett aktuellt område:  

– Det vi särskilt vill fokusera på nu är ramverket för 
revision av finansiella rapporter. Det här är viktigt för oss, 
det har varit mycket debatt om det i tidningen och bland 
medlemmar. 

Under verksamhetsområdet Yrkesroll pekade ordföran
den särskilt på betydelsen av de nya utmärkelserna Årets 
kommunalekonomiska uppsats och Årets insats. 

NÄR DET var dags för val till styrelsen tog valberedningens 
ordförande Anders Haglund till orda och underströk att 
styrelseuppdraget var attraktivt och inte minst ansvars
fullt mot bakgrund av föreningens omfattande verksamhet.  

– Vi vill ha en kontinuerlig förnyelse av styrelsen. 
Tumregeln är en till två nya ledamöter per år, sade han och 
förklarade hur styrelsens sammansättning skulle spegla 
föreningen. 

I styrelsen var det Henrik Heyman, controller i Malmö 
stad, som stod för förnyelsen. Han ersatte Jörg Bassek som 
varit styrelsemedlem sedan 2013. I övrigt var det omval 
av styrelsen, liksom av ordförande Annika Hellberg som 
omvaldes på två år.  

ÅRETS bästa. Henrik Berggren var en nöjd och stolt vinnare av utmärkelsen 
Årets kommunalekonom. 
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Valberedningen fick så mötets enda fråga som rörde hur 
man såg på könsfördelningen i styrelsen: Skulle den åter
spegla medlemssammansättningen eller skulle den vara 
jämn? Detta mot bakgrund att 67 procent av medlemmarna 
i föreningen är kvinnor. 

– Vi eftersträvar en jämn könsfördelning, svarade 
Ander  s Haglund och med detta nöjde sig frågeställaren och 
ingen diskussion uppstod.

EFTER ATT både revisor och valberedning omvalts utan 
invändningar avslutades föreningsmötet. Då var det dags 
för ordföranden att under högtidliga former avslöja att 
utmärkel sen Årets kommunalekonom gått till Henrik 
Berggren, på väg från PwC till ett jobb som ekonomisk 
analytiker i Täby kommun.

– Jag känner mig ödmjuk inför att få tillhöra den skara 
som fått utmärkelsen tidigare. Det är ett fint gäng, så det 
känns hedrande. Det är väl det här jag strävat efter sedan 
jag för 22 år sedan började bära Björn Sundströms pärmar 
på Kommunförbundet, sade han till publikens förtjusning.  

Avslutningsvis var det dags för en premiär: utdelandet 
av utmärkelsen Årets insats. Initiativet kommer från 
föreningens kretsar där kretsarna nominerar de som tävlar 
om priset. Jurygruppen består av representanter från 
styrel sen och kretsarna.

– Årets insats ska vara något utöver det vanliga, och 
någo  t som kan spridas vidare som ett gott exempel, sum
merade ordföranden och citerade ur prismotiveringen: 
”Deras långsiktiga arbete har sett till att en koncernbudget 
för åren 2019–2021 har kommit på plats och beslutas av 

fullmäktige. De nominerade har brutit ny mark på om
rådet” sade hon och kallade upp tillförordnade ekonomi
chefen Simon Lindau och koncernredovisningschef Peter 
Öfverström från Alingsås kommun på scenen.  

– Vi vill tacka KEF och juryn. Det har varit en jättelång 
resa som började redan 2015. Hör gärna av er om ni är 
intresserade, det finns mycket att ta fasta på och titta på 
framöver, tackade Peter Öfverström. 

– Det är det här som är vår förening: att vi kan dela med 
oss och sprida goda idéer. Det är fantastiskt, det är kärnan i 
föreningen, sade ordföranden och avslutade med att tacka 
för det fortsatta förtroendet. l

Föreningsmötet

Ur verksamhetsåret 2018
• Nytt medlemsrekord: 4 670 medlemmar.

• Av medlemmarna är 67% kvinnor, 33% män 

• Av medlemmarna är 76% kommunanställda, 11% regionanställda. 

• 115 kurser anordnades med 2 929 deltagare. 

• Kursdeltagande icke-medlemmar: 18%.

• Uppdragsutbildningar har helt/delvis arrangerats på 48 orter.

Verksamhetsårets ekonomi
• Intäkter: 25 790 934 kr

• Resultat: 71 228 kr 

• Eget kapital: 6 782 430 kr

NYA priser. Priset Årets insats vanns av Simon Lindau och Peter 
Öfverström från Alingsås. De belönades för att ha infört bättre 
koncernstyrning med tillhörande budgetering.

STÄMNINGSHÖJARE. Ingen föreningsmiddag utan ett kul quiz! 
Nils-Hugo Johansson drar de rätta svaren, under ordförandens 
tillsyn.

UNDERHÅLLARE. Lise Hummel och Gertrud Stenung har varit förband åt  
Sven-Ingvars och The Manhattan Transfer – det säger väl allt?



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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I sämre tider: prioritera 
kärnverksamheten!
n SKL:s chefsekonom Annika 
Wallenskog inledde KEF:s se-
minariedagar. Hon talade om 
kommande långvariga ekono-
miska utmaningar och manade 
ekonomerna att ”hålla emot” 
när politiker lockas att tänka 
kortsiktigt.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

V i lever i globala VUCAtider, för
klarade SKL:s chefsekonom Annika 
Wallenskog när hon inlednings

talade på KEF:s seminariedagar.
VUCA, det står för Volatility, Uncertainty, 

Complexity och Ambiguity. Här i Sverige 
kan vi plussa på med osäkerhet om kom
mande riksdagsbeslut rörande utjämnings
systemet och hur höstens budgetproposi
tion tas emot i riksdagen. 

Kort sagt: vi lever i tider av betydande 
ekonomisk osäkerhet. Det underlättar för 
politiker som levererar, enkla tydliga bud
skap. Som i värsta fall bidrar till ytterligare 
instabilitet på den globala scenen. 

PÅ HEMMAPLAN väntar stora ekonomiska 
utmaningar, när den demografiska kurvan 
drar åt ett håll, drar skatteunderlagskurvan 
åt ett annat. Landets ekonomichefer delade 
chefsekonomens syn på att det stundar 

bistrare tider. I en enkät svarade över 
80 procent att de ekonomiska förutsätt
ningarna 2020 var mycket eller något sämre 
än föregående år. 110 kommuner räknar 
med att gå med underskott 2019.

– Det var faktiskt två kommuner som 
svarade ”mycket bättre förutsättningar”. 
Är några av kommunerna här får ni gärna 
berätta vad ni har gjort, sade hon, men 
ingen gav sig till känna.

I EN BEGYNNANDE nedgång har både kom
muner och regioner samtidigt stora investe
ringar att hantera.

– Tio procent av alla skolor och förskolor 
kommer att behöva byggas om eller bygga 
nytt inom den närmaste treårsperioden, 
exempelvis, sade hon.  

Resultat: den samlade låneskulden landar 
på runt 1 000 miljarder kronor 2024, vilket 
är lika mycket som omsättningen i hela 
kommunsektorn. 

I kärva tider är det lätt att pruta på under
håll eller förebyggande åtgärder av olika 
slag. Det är dock att bita sig i svansen:

– Håll emot, när det gäller att göra det 
enklaste som politikerna har att göra.

Det är roligare att inviga simhallar än att 
byta rör och ledningar, konstaterade hon 
vidare:

– Stå emot, om det kommer krav på 
satsningar utöver kärnverksamheten. Vi 
måste prioritera. Det är en viktig fråga för 
er! manade hon.

För regionerna var siffrorna ännu mer 
bekymmersamma än för kommunerna. 
Gökungen är den somatiska vården. 

– Nästan alla regioner går med underskott 
i sjukhusvården. Vad är det som händer? 
fråga de hon retoriskt. Alla jobbar mycket 
och personalstyrkan har ökat markant, 
främst gäller det undersköterskor. Förkla
ringen sägs vara att vårdtyngden har ökat, 
men chefsekonomen såg andra förklaringar: 

– Vårdtyngden har visserligen ökat med 
cirka 3 procent mellan 2013 0ch 2017, men 
samtidigt har kostnaden per vårdtillfälle 
ökat med 15 procent, sade hon och fortsatte:

– Vi måste göra något åt produktiviteten 
inom sjukhusvården! Men det är jobbigt, att 
se över scheman exempelvis. Alla kan inte 
jobba 8–17 vardagar, utan även kvällar och 
helger. 

ALLA ANSVARIGA har siktet inställt på effek
tiviseringar, skattehöjningar såg inte chefs
ekonomens som den lämpligaste vägen att 
gå. Samtidigt varnade hon för ensidigt spar
fokus och citerade förre finansministern 
Anders Borgs uttalande om att ”slösaktiga 
kommuner kan spara 30 procent”. 

– Ibland när man hör oss ekonomer prata, 
kan man ju tro att det är viktigare att inte 
göra av med några pengar alls, hellre än att 
bedriva bra välfärd. Visst, vi kan ju stänga 
alla skolor, men det är väl inte det som är 
meningen?  l

Seminariedagarna 
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INTE LÄTT. I kärvare tider hamnar 
ekonomerna i fokus. Då kan ett 
ståndaktigt sinnelag vara en nåd 
att stilla bedja om.
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Ny lag med tung  
pedagogisk ryggsäck
n Lagen om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR) 
är på plats och ska tillämpas. 
Frågan är bara hur. Redovisning 
av exploateringsintäkter har 
resulterat i vitt skilda stånd-
punkter. Intresset var därför 
stort när Torbjörn Tagesson och 
Ola Eriksson tog sig an lagens 
innehåll och effekter.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

KEF:s kanslichef Ola Eriksson inledde 
med en kort genomgång av den kom
munala redovisningens historia från 

tider av budgetstyrd redovisning och ren 
självstyrelsefråga till dagens preciserade 
lagstiftning. Så sent som 1998 fick kom
munsektorn en lagstiftning som reglerade 
externredovisningen, vilket var ett para
digmskifte, konstaterade han. Med LKBR 
borde något liknande inträffa:

– Jag hoppas att den här lagen ska inne
bära att vi slutar betrakta redovisningen 
som ett problem för vår ekonomistyrning, 
utan som en förutsättning för densamma, 
summerade han.

RKR:s kanslichef Torbjörn Tagesson tog 
vid och redogjorde grundligt för lagens 
anda och innehåll. Lagstiftarens grund
tanke är att den kommunala redovisningen 
ska likna näringslivets, dock med hänsyn 
tagen till den kommunala särarten. Lag
stiftningen skulle också göras mer specifik 
för att minska utrymmet för godtyckliga 
tolk ningar, paragrafsamlingen har därför 
utökats från 54 till 103.

– Mycket av RKR:s rekommendationer 
flyttades in i den nya lagstiftningen. För 
dem som tillämpat rådets rekommenda
tioner blev det därför inte så mycket nytt i 
LKBR, sade han.

DET FINNS dock fortfarande ett antal 
områden där kommunernas och närings
livets redovisning skiljer sig åt. Det främsta 
exemplet är blandmodellen för redovisning 
av pensioner ”en eftergift för den kommu
nala ekonomistyrningen” som fortfarande 
väntar på att utredas vidare. 

Seminariets djupdykning gjorde Torbjörn 
Tagesson för att förklara periodiserings
principen, en av åtta bärande redovisnings
principer i LKBR. Detta på grund av de 
skilda ståndpunkterna om exploaterings

redovisning som bland annat resulterat i 
dubbel normgivning från RKR.

Torbjörn Tagesson serverade baskun
skaper om hur intäkter och utgifter ska 
periodiseras med avseende på bokförings
tillfälle och bokslutstillfälle. Först rensade 
han i terminologin: det finns inget som 
heter exploateringsbidrag från företag och 
fastighetsägare.

– Byggföretag och andra ger inte bidrag 
till kommuner. Om det varit bidrag hade det 
inte varit skattemässigt avdragsgillt.

I ett exploateringsavtal betalar företag 
för den nytta som kommunen levererar, det 
vill säga att när detaljplanen är klar, liksom 
övrigt som kommunen åtagit sig, då är 
intäktskriteriet uppfyllt och då ska intäkten 
redovisas, var budskapet.

– Det har aldrig varit tillåtet att skuldföra 
och successivt intäktsredovisa, att praxis 
har sett annorlunda ut är en annan sak. 

Samma regler gäller för privat sektor. Den 
här tolkningen av periodiseringsprincipen 
gäller i hela världen, det är en väldigt en 
etablerad praxis, summerade han.

NY LAGSTIFTNING har givna fördelar, men 
också nackdelar. Det kanske största bekym
ret med LKBR är den ökande volatiliteten, 
eller instabiliteten, i redovisningen. Den 
alltmer komplexa ekonomiska verklighet 
kommunerna vistas i kommer att ge av
tryck i redovisningen, var budskapet.

– Först kommer pensionsskulden, så kom
mer börsresultaten, sedan exploaterings
intäkter och så plötsligt ett statsbidrag! Det 
kommer att bli jobbigt att som förtroende
vald och lekman greppa det här, sade Ola 
Eriksson.

Seminariet avslutades med en fråge
stund, där tvisteämnet exploaterings
intäkter gled förbi utan frågor. Däremot 
efterfrågades mer av goda exempel från 
RKR till stöd för ekonomerna inför den 
pedagogiska uppgiften att förklara den nya 
redovisningen.

– Det ställer stora krav på oss ekonomer 
att förklara den här komplexa världen. Lös
ningen är att bli bättre pedagoger, inte att 
manipulera redovisningen, konstaterade 
Ola Eriksson.  l

ENADE. Torbjörn Tagesson och Ola Eriksson drog växelvis i seminariet om den nya redovisningslagen. 
”Anpassa ekonomistyrningen efter redovisningen, inte tvärtom” var budskapet.
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”Det kommer att bli jobbigt 
att som förtroendevald och 
lekman greppa det här.”

Ola Eriksson, KEF.

Seminariedagar
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Seminariedagarna 

n Som att leta efter den heliga 
Graalen, sådan är jakten på en 
perfekt styrmodell. Kommunchef 
Fredrik Pahlberg konstaterade att 
Nordanstig saknat vass styrning, 
men var på väg mot en egen 
fungerande modell.

TEXT: THOMAS PETTERSSON  BILD: STEFAN BOHLIN

D et är ingen kioskvältare att jobba med 
styrdiagram, men i vår kommun hade 
vi inte gjort det. Idag får alla verksam

heter mål och budget, sade kommunchefen 
och konstaterade att politiken inte haft full 
koll på styrningen.

Nordanstigsmodellen kom till mot 
bakgrund att kommunledningen inte var 
nöjda med vare sig hur internkontrollen eller 
månadsuppföljningen fungerade. I den sist
nämnda var det ”alldeles för mycket ekonomi, 
och för lite verksamhetsuppföljning”. 

– Startskottet för modellen kom 2017 när 
vi gick till politiken och sade att vi ska jobba 
med effektmål.

NU HAR man varit igång med sin styrmodell i 
två år, och processen är under utveckling. Två 
önskade effekter av modellen är att få se bättre 
resultat och helhetssyn på verksamheten.

– Nu har jag fördelen av att vara både kom
mundirektör och ensam förvaltningschef. 
Inga bekymmer med förvaltningschefer med 
egna agendor, då blir det förstås lite enklare. 

Nordanstig mäter med volymmål per månad, 
resultatmål per delår och effektmål per man
datperiod. Det är en nerifrån  uppstyrning där 
volymmålen träffar enhetschefer na, resultat
målen verksamhetscheferna och effektmålen 

politikerna, enkelt uttryckt. 
– Nu mäter vi många volymmål varje 

månad och lyfter avvikelserna. Vi gör bättre 
analyser, överför det vi finner till intern kon
troll och kopplar till budgetmål och budget
processen. Och vi jobbar i samma system för 
alla förvaltningar. 

Nordanstigsmodellen innebär att professi
onen rapporterar avvikelser uppåt, hela vägen 
till politiken som avgör om avvikelsen ska 
följas upp. Och i förlängningen åtgärdas. Ett 
konkret område där styrmodellen gjort nytta 
är äldreomsorgen.

– Vi producerar runt 130 000 timmar 
hemtjänst per år och går med över 15 miljo
ner i underskott. Det är den största enskilda 
avvikelsen vi har, vi ligger 30–40 procent för 
mycket jämfört med de mest effektiva.  

När förfrågningsunderlaget ändrades från 
utförd till beställd tid skenar kostnaderna i 
den kommunala delen av verksamheten.

– Vi kan upptäcka avvikelser snabbt, och 
åtgärda det, sade kommunchefen och tillade 
att man på det viset slipper tröttsamma 
bortförklaringar när underskott ska förklaras 
i efterhand. 

RESULTATET AV den nya styrmodellen? Vikti
gast är kanske att politikerna känner att de 
har koll på verksamhet och kostnader.  

– Politiken backar modellen, men alla 
chefer är inte bekväma med att verksamheten 
blir så transparent, konstaterade Fredrik 
Pahlberg. 

Processen har gett nya insikter, som att 
kommunen är mer än den egna verksam
heten.  

– Det är bara tillsammans som vi ser hel
heten, det har förändrat kulturen i organisa
tion, sade projektledare Carina Nilsson. l

Nordanstig tar fasta 
på avvikelserna

UPPSTYRT. Fredrik 
Pahlberg och 
Carina Nilsson från 
Nordanstig och 
Erika Gräns från 
Stratsys för klarade 
styrmodellen. En 
poäng i samman-
hanget var att 
återanvända de 
rapporter som 
produceras för 
drygt 50 stat liga 
myndigheter.

I vimlet på seminarie-dagarna… 

NÄTVERKA. Att gå på kurs är inte 
bara att lyssna och lära, utan också att 
nätverka. Karin Breidfors från Nybro 
kommun var nöjd över att ha få prata 
branschangelägenheter med Gabriella 
Wahlgren från UNIT 4.

REDOVISA. Från Skellefteå kommun 
kom Patrick Nystedt och Kjell Nilsson. 
Båda var nöjda med seminariedagarna 
så långt, nu såg de lite extra fram mot 
semi nariet om den nya redovisnings-
lagen.

FÖRSTA GÅNGEN. Ett gäng ekonomer 
från Ockelbo kommun var på förenings-
mötet för första gången. Eva Alneberg, 
Joachim Krüger och Johanna Sandelin 
Eriksson tyckte att dagarna varit inspi-
rerande. Bäst hittills? ”Annika Wallen-
skog är alltid intressant att lyssna på” 
enades trion om.
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”Stoppa  
irrvägarna och 
dubbelarbetet”

n Vård och omsorg måste effektiviseras, om vi ska klara ekonomin. 
Digita liseringen gör bara en del av jobbet, mycket handlar  
om vardagsnära styrning och resursoptimering. 

Hela den kraftiga ökningen av 
andelen äldre fram till 2030 
går att möta med smart digi
talisering och andra effektivi
seringar inom sjukvården och 

äldreomsorgen.
Slutsatsen är Stefan Fölsters, chef för 

Reforminstitutet, en tankesmedja som 
finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv.

– Det här bör sjukvårdspolitiker betänka 
i första hand, innan de skjuter till pengar, 
säger han.

När den långsamma digitala utveck
lingen i sjukvården och äldreomsorgen 
diskuteras hamnar journalsystemen ofta i 
blickfånget. Stefan Fölster ser fördelar med 
ett gemensamt digitalt journalsystem för 
samtliga regioner, men konstaterar att det 
också finns problem med en sådan lösning. 

– Om hela landet skulle satsa på ett 
system och det inte fungerar missar man 
möjligheten att kunna pröva sig fram. 
Att den frågan varit så mycket i fokus kan 
tyvärr ha bidragit till att vi missat många 
andra lågt hängande frukter, säger han.

EN SÅDAN frukt är remissystemet, som en
ligt Stefan Fölster fungerar mycket dåligt 
med tidskrävande och ibland oförutsägbar 
kommunikation via brev eller mejl. 

– I de fall man ändå infört digitala 
remis  system har det gått att göra stora 

vinster. Inte bara genom 
att det då går mycket 
snabbare, utan också 
för att allmänläkaren 
på vårdcentralen och en 
specialist via systemet 
kan börja kommunicera 
på en gång.

En stor del av sjuk
vårdens dåliga resurs
utnyttjande beror på att 
många patienter skickas runt i vården och 
ibland hamnar fel. Få svenska regioner har 
koll på hur patienter rör sig. 

– Det är därför Nya Karolinska ibland 
klagar över att sjukhuset har för många 
patienter, och ibland över att det har för få. 

DE IRRVÄGAR genom vården som många 
svenskar skickas på leder till onödiga 
besök, dubbelarbete för personalen, 
missade diagnoser och vårdskador. Om 
man med hjälp av digital teknik får stopp 
på irr vägarna kan det frigöra resurser mot
svarande 1,5 miljoner fler primärvårds
besök, menar Stefan Fölster. 

– Det här orsakar ett stort lidande och 
besvär för många patienter. Vi har utgått 
från internationell forskning om hur 
patienter värderar att behöva vänta, bli 
skickade runt i vården och inte komma 
fram till rätt ställe i tid. l

n Höjda skatter och mer resurser löser inte sjukvårdens problem, 
anser Stefan Fölster, nationalekonom och chef för tankesmedjan 
Reforminstitutet.

– Tillför man hela tiden pengar uppstår inget tryck för att få 
igång innovationer, säger han.

TEXTER: TORBJÖRN TENFÄLT   ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

Tema: Effektiv vård och omsorg

Stefan Fölster.

n Skatten kan höjas, skatte-
basen kan breddas. Men om 
kommuner och regioner ska 
klara framtidens hälso- och 
sjukvård måste verksamheten 
bli effektivare, framför allt med 
hjälp av digitalisering.
ATT UTVECKLA och upprätthålla kvaliteten i 
vården står i fokus för SKL. Men de kom
mande årens demografiska och ekonomiska 
utmaningar måste också mötas med ökad 
effektivitet och produktivitet, framhåller 
Fredrik Lennartsson, sedan slutet av oktober 
förra året chef för förbundets avdelning för 
vård och omsorg.

– För att hantera gapet mellan å ena sidan 
stora behovsökningar och å andra sidan 
tillgången till personal och skatteintäkter 
och statsbidrag krävs stora insatser på såväl 
intäktssidan som på kostnads sidan, säger 
Fredrik Lennartsson.

”Vår teknik kan effektivisera redan nu”
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Ökad effektivitet innebär att uträtta mer 
och bättre utan motsvarande kostnads
ökningar, konstaterar han. 

– På det sättet skulle den tillgängliga 
finansieringen kunna räcka för att tillgodose 
de ökade behoven. Det handlar mycket om 
att ändra arbetssätt.

FÖR ATT nå snabbast möjliga effekt med 
hjälp av digitaliseringen är det bäst att 
använda tillgänglig teknik och sikta in sig 
på arbetsuppgifter som personal gör redan i 
dag, menar Fredrik Lennartsson. Han lyfter 
särskilt fram tre områden:

• Digital anamnesupptagning. I kombi na
tion med chatt och videobesök kan det öka 
primärvårdens kapacitet.

• Monitorering för personer med kroniska 
sjukdomar. Kan bidra till att förhindra för
sämring efter planerade operationer.

• Individinriktad prevention. Kan minska 
förekomsten av kroniska sjukdomar som 
dia betes 2 och hjärt och kärlsjukdomar. l

SVÅR VÅRD.  
Det är inte lätt 
att bli en vinnare 
i vårdspelet. 

Magnus Lord.

Fredrik Lennartsson.

”Vården måste släppa 
industritänkandet”

”Vår teknik kan effektivisera redan nu”

n Sjukvården måste utgå från 
människan och inte följa gamla 
mönster från industrins mass-
produktion. Annars kommer 
vården aldrig få igång en effek-

tiv utveckling av verksamheten.

DET MENAR Magnus Lord, läkare, civilekonom, 
civilingenjör och författare till boken Befria 
sjukvården: Konsten att lösa sjukvårdens egentliga 

problem. 
Han brukar ge de arbetsplatser han 
samarbetar med rådet att börja utveckla 
verksamheten i liten skala. 

– Jag frågar vilket deras minsta problem 
är och uppmuntrar dem att ta itu med 

det. Har man börjat lösa några problem 
färgar det kulturen på arbetsplatsen. 
Det blir snabbt en positiv cykel.

För att nå framgång krävs i grunden 
tre saker, menar Magnus Lord:

• Professionen måste själv få man
datet att styra och utveckla kärnverk

samheten.
• Patientens perspektiv ska vara utgångs

punkt för utvecklingsarbetet.
• Sjukvården behöver gå över till ett stödjande chefskap. 
I dag får cheferna i sjukvården inte alltid de kunskaper de 

behöver för att utveckla verksamheten, menar Magnus Lord. 
De lär sig mycket om administration och ledarskap, men inte 
hur man skapar en riktigt välfungerande verksamhet. 

ETT DILEMMA är att många som utbildar sig till läkare eller 
sjuksköterska gör det för att de vill arbeta med patienter 
– inte för att de vill vara chef. När de är på höjden av sin 
kunskaps bana vill de inte överge den och ta ett chefsjobb.

– Vi behöver chefer från vårdyrkena som är intresserade av 
chefskapet. Vi måste få stopp på det administrativa nedfallet 
och föra ut cheferna på golvet, säger Magnus Lord.

Inte minst i äldreomsorgen är det vanligt att mellanchefer 
kan ha ansvar för 50–60 medarbetare.

– Vi vill inte ha fler personer i det gamla, administrativa 
chefskapet. Det behövs en ny form av chefer, som är ute och 
coachar sina medarbetare. Får vi det kan jag tänka mig ha fler 
chefer så att antalet medarbetare de ansvarar för minskar, 
inte annars. 

MAGNUS LORD framhåller att den medicinska utvecklingen 
i svensk sjukvård är imponerande, men att utvecklingen av 
verksamheten i många fall står still. Att de försök som ändå 
görs att utveckla verksamheten ofta inte blir uthålliga beror 
på att större delen av sjukvården fortfarande hämtar sitt pro
duktionstänkande från 1920talets masstillverkning inom 
den amerikanska bilindustrin. 

– Sjukvården är alldeles för komplex och lämpar sig inte 
för det och då hjälper det inte att lägga på nya förbättrings
metoder. l
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SKL har i sommar gett ut skriften 
Handbok för effektiv äldreomsorg, 
en guide till både ökad kvalitet och 
lägre kostnader. Effektivitet hand
lar just om relationen mellan 

nytta och använda resurser.
Det skiljer stort i kostnadseffektivitet, 

såväl mellan kommuner som över tid i en 
enskild kommun. Ordning och reda samt 
kontinuitet är viktiga förutsättningar som 
ofta finns på plats i kommuner med bra 
äldreomsorg till relativt låga kostnader, 
enligt Peder Lindskog, vd för konsultföre
taget inRikta som tagit fram handboken.

KONTINUITET HANDLAR om att inte ha för 
mycket snurr i chefsbefattningar och om 
att det inte svänger stort om kommunens 
prioriteringar.

– När man inte har en tydlig riktning 
som sträcker sig över tid, då blir det svårt 
att ha en verksamhet som håller ihop.

Viktigast är att ha en god bild av det egna 
utgångsläget.

– Att göra en seriös analys som ger ar
betet framåt ett fokus och en riktning. Att 
skapa samsyn om vilka förändringar som 
behövs. Och varför.

Kommunerna måste utgå från vad som 
är relevant för dem.

– Det är lätt att göra en lång lista. Men 
som i all styrning är det svårt att fokusera 
på för många frågor.

När målen formuleras ska man spänna 
bågen, anser Peder Lindskog. Inte titta på 
genomsnittet utan jämföra sig med de bästa.

– Det är vanligt att använda jämförelser 
för att förklara varför man har en hög kost
nadsnivå. Istället bör man se det positiva, 
att det går att få ned kostnader och höja 
kvaliteten.

Effektiva kommuner ser till helheten. 
Första steget är att göra rätt saker, och ut
ifrån det styra resursfördelningen mellan 
verksamheter. Framför allt måste kommu
nen hitta rätt balans mellan hemtjänst och 
särskilt boende. 

– Hög kapacitet i särskilt boende driver 
ofta kostnader. Och det är inte säkert att 
det ger högre kvalitet. Många tar efterfrå
gan på platser för given och skriver fram 
behovet för lättvindigt. Men det går att 
aktivt påverka efterfrågan, säger Peder 
Lindskog och pekar på exemplet Markaryd.

EN ANNAN nyckelfaktor är att arbeta aktivt 
med personalen.

– Allt från schemaläggning till att vårda 
medarbetarundersökningar. Det gäller att 
ha koll på nyckeltal, som kringtid i hem
tjänsten eller personaltäthet på särskilda 
boenden. Annars sticker kostnaderna 
iväg utan att det tillför kvalitet. Samtidigt 
ska man inte underskatta möjligheterna 
med att ge personalen större frihetsgrader 
under ansvar.

Demografins utveckling gör att äldre
omsorgen måste utvecklas utan att resurser 
tillförs.

– Det handlar om att jobba smartare, 
till exempel samarbeta över huvudman
nagränser. För mig är det ofattbart att 
vi inte har ett mer utvecklat samarbete 
mellan kommuner och regioner.

Ledarskapet är avgörande.
– Här vill jag sticka ut hakan. Vanligaste 

felet är att vi låter dåliga chefer fortsätta. 
Men det är det sämsta vi kan göra för våra 
äldre. Effektivitet är en styr och lednings
fråga. Vi måste våga vara tuffa och ställa 
krav på ledarskapet.

EN SAK som inte berörs i studien är digitali
sering och andra tekniska lösningar.

– Det finns för stor tilltro till att digita
lisering löser alla problem. Vi måste börja 
i verksamheten istället. Vänd på det: Vad 
händer om vi digitaliserar dåliga verksam
heter och ineffektiva processer?

Skriften lyfter istället fram hur verksam
heter utvecklas utan satsningar på teknik.

– Vi ser en förbättringspotential på 
20–30 procent som inte nödvändigtvis 
kräver digitalisering.  l

n Västerås är en av Sveriges 
större kommuner, Markaryd en 
av de mindre. Gemensamt för 
båda är att de lyfts fram som 
föredömen i SKL:s Handbok för 
effektiv äldreomsorg.

TEXT:  LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Handboken består av en allmän del om 
kostnadseffektiv äldreomsorg samt 
fem fallstudier med kommuner som 

kommit långt: Markaryd, Trelleborg, Täby, 
Ulricehamn och Västerås.

Exemplen har valts ut i fem steg. I första 
sållningen valdes kommuner där äldre
omsorgen ligger under referenskostnaden 
(förväntad kostnad utifrån demografi och 
socioekonomi) och där avvikelsen för
bättrats över tid. Ytterligare nyckeltal har 
studerats, som nedbrutna kostnader och 

Västerås och  Markaryd visar vägen

Effektiv äldreomsorg  kräver kontinuitet

TREVLIGT, men dyrt. 
Rätt balans mellan 
särskilt boende och 
hemtjänst är avgörande 
för ekonomin.

Tema: Effektiv vård och omsorg
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Peder Lindskog.

”Vanligaste  
felet är att  
vi låter dåliga  
chefer fortsätta.”

n Till kostnadseffektiv äldreomsorg finns ingen enkel och snabb 
väg som passar alla. Varje kommun måste jämföra sig med dem 
som lyckas bäst – och hitta sin egen förbättrings potential.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ
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”Äldrenämndens 
underskott vände 
på bara några år 
till ett överskott 
2018.”

Tobias Åsell, 
Västerås.

Tema: Effektiv vård och omsorg

Västerås och  Markaryd visar vägen
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Effektiv äldreomsorg  kräver kontinuitet
Så blir äldreomsorgen 
kostnadseffektiv
• Analysera utgångsläget! Jämför även 
med de bästa kommunerna, inte bara 
med genomsnittet!

• Välj ut några få och tydliga mål som har 
högst prioritet!

• Se till att göra rätt saker – inte bara 
på rätt sätt! Se över resurs fördelningen 
mella  n hemtjänst och särskilt boende!

• Vårda personalen – och förankra föränd-
ringsarbetet!

• Utveckla ledarskapet! Låt inte dåliga 
chefer fortsätta!

brukarnas nöjdhet. Till det kommer kvali
tativa bedömningar och intervjuer samt ett 
slutligt urval för att få en bred representa
tion.

VÄSTERÅS ÄR störst av de fem exemplen. 
Staden hade en kraftig ökning av antalet 
timmar i hemtjänsten 2010–2015. Det ledde 
till ett omfattande analysarbete för att 
vända utvecklingen, vilket också lyckades 
på kort tid. Ändrade riktlinjer har gjort att 
beviljad tid minskat från 45 till 33 timmar 
per omsorgstagare och månad. Samtidigt är 
brukarnas helhetssyn på äldreomsorgen i 
stort sett oförändrad.

Tobias Åsell, direktör på vård och 
omsorgsförvaltningen, säger att det kom 
väldigt tydliga direktiv i budgeten för 2015:

– Vi skulle bromsa volymökningen, 
framför allt i hemtjänsten. Det ledde till ett 
strukturerat och målmedvetet arbete. Vi 
förändrade hela modellen för vilken tid och 

vilka resurser som behövs. Utvecklingen 
redovisades varje månad. Äldrenämndens 
underskott vände på bara några år till ett 
överskott 2018.

Analysen visade att tidigare riktlinjer 
för beviljad tid hade gett stort utrymme 
för tolkning och att införandet av LOV och 
ersättningsmodellen för utförd tid lett till 
ökade volymer.

– Vi såg också ett behov av att öka gransk
ningen av inrapporterade utförda timmar. 
Det var för lätt att göra fel.

Analysen resulterade även i ökad upp
följning av biståndsbesluten, bland annat 
permanentades ett försök med uppföljning 
efter tre–fem veckor av beslut som fattas 
när en omsorgstagare kommer hem efter 
inläggning på sjukhus.

I den nya modellen är det ramtid som 
beviljas, inte tid för varje moment.

– Det gör stor skillnad. Plus att riktlinjer
na blev tajtare.

I ARBETET ingår just att göra biståndshand
läggarnas beslut enhetligare, eftersom 
analysen visade att det fanns stora skill
nader. Nu sker kontinuerligt utbyte av 
erfarenheter. Två gånger per vecka har varje 
teamledare en gemensam dragning med 
sina handläggare. Och en gång i månaden 
har enhetscheferna möten med alla sina 
teamledare och deras handläggare.

Minskningen av beviljad tid har skett 
successivt, då det bara är nya eller om
prövade beslut som tas enligt den omgjorda 
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modellen. Efter några år är nu de flesta 
bedömningar gjorda enligt de nya riktlin
jerna. Tobias Åsell räknar därför inte med 
att komma så mycket lägre än dagens nivå 
på 33 timmar per månad.

– Det grundas på en kombination av vår 
egen analys och den bild vi får från utförarna.

ANALYSARBETET 2014/2015 ledde också till att 
brukare med mycket hemtjänst prioritera
des högre för plats på särskilt boende.

– Det finns en brytpunkt där särskilt 
boende kostar mindre.

Här finns även andra motiv.
– När behovet av timmar i hemtjänsten 

blir för många, kan vi inte garantera en sä
ker vård. Det blir också en arbetsmiljöfråga.

Antalet personer i särskilt boende har 
dock inte ökat, en följd av att det saknats 
platser. Det är på väg att åtgärdas.

Västerås är känt för satsningar på väl
färdsteknik. I hemtjänsten handlar det om 
trygghetskameror, vilket nu är standard 
om enbart ”tillsyn” gäller för omsorgsta
garen. Kommunen har 73 aktiva kameror 
som tillsammans ger lägre kostnader på 1,5 
miljoner kronor och år. För omsorgstagare 
på landsbygden kan det bli upp till 40 000 
kronor per år.

De totala besparingarna till följd av digi
talisering utgör dock bara en bråkdel av vad 
den allmänna effektiviseringen gett, och på 
särskilda boenden går det hittills inte att se 
någon kostnadseffekt av trygghetskameror.

– Vi kan dock se att vi får loss personal 
som kan vara där de bäst behövs, säger 
Tobias Åsell.

MARKARYD I sydvästra Småland är ett annat 
av de goda exemplen. Det är den kommun i 
studien som jämte Täby haft störst fokus på 
resursfördelning. Markaryd har medvetet 
minskat särskilt boende för att satsa mer 
pengar på hemtjänst. Det har lett till att 
äldreomsorgens totala kostnader minskat 
från 2014 till 2017, vilket är ytterst ovanligt 
bland landets kommuner.

Även i Markaryd startade det med ana
lysarbete.

– Vi har följt kostnaderna, vad vi lägger 
pengar på. Går vi tillbaka tio år, såg vi att vi 
hade många boendeplatser. Och det kostar 
mycket, säger Inger Ohlin, biträdande 
socialchef.

Ett 20tal platser har tagits bort de senaste 
åren. Frigjorda resurser har främst gått till 
hemtjänsten, och lokalerna har fått annan 

användning inom socialförvaltningen.
Att stänga fler platser är dock knappast 

aktuellt med tanke på en ökande andel 
”äldre äldre” på 85+.

– Det gäller att följa utvecklingen. Vi 
vill inte ha köer till platserna på särskilt 
boende. Andra kommuner har börjat öppna 
sådana platser för att det blir fler äldre. Vi är 
inte där ännu, men också vi kommer dit.

FÖR ATT möta ett ökande behov satsar kom
munen på att tillsammans med ett bostads
bolag omvandla vanliga bostäder till ett 
trygghetsboende för äldre med tillgång till 
service och sociala aktiviteter.

Hemtjänstens vårdkapacitet har stärkts 
genom att kommunen arbetat med pro
grammet Trygg Hemgång i samarbete med 
Region Kronoberg. Det har i Markaryd döpts 
om till Trygg Hemma och omfattar nu även 
andra grupper än nyligen utskrivna patien
ter från sjukhus.

– Det kan vara folk som bor hemma och 
som blir sämre. Det kan också vara de som 
vill bo kvar hemma i livets slutskede. Då 
kan vi göra insatser och bemanna upp.

Kommunen har till skillnad från många 
andra kommuner valt att inte ha en särskild 
grupp för Trygg Hemma.

– Det ska all personal klara. Det har vi 
lyckats bra med.

Nyckeln har till stor del varit återkom
mande intern utbildning, framför allt om 
demenssjukvård och palliativ vård.  l

Tema: Effektiv vård och omsorg

Inger Ohlin, Markaryd.

”Vi vill inte ha 
köer till platserna  
på särskilt  
boende.”

Västerås
• 152 000 invånare.

• Styrs av S, L, C och MP.

•  Äldreomsorgens avvikelse från referens-
kostnaden var -8 procent 2017  
(-3 procent 2014).

•  Hemtjänstens kostnad per invånare 80+ 
låg 14 procent under rikets medelvärde 
2017.

•  Antalet utförda timmar har minskat med 
25 procent sedan omläggningen 2015.

•  Tillämpar sedan 2009 LOV för hem-
tjänsten.

•  Sedan 2017 krävs att alla utförare be-
driver både hemtjänst och hemsjukvård.

Markaryd
• 10 300 invånare.

• Styrs av KD, M och C.

•  Äldreomsorgens avvikelse från referens-
kostnaden var -9 procent 2017  
(-1 procent 2014).

•  Hemtjänstens kostnad per invånare 80+ 
låg 18 procent under rikets medelvärde 
2017.

•  Har infört LOV, men inga externa utförare 
har gått in i hemtjänsten.
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GOD EFFEKT. Västerås är känt 
för att satsa på ny teknik inom 
äldreomsorgen, här en roterande 
säng. Men det är vanliga åtgärder 
och minskade volymer som rätat 
upp förvaltningens ekonomi.



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?



22 KOMMUNAL EKONOMI  #5  2019  

En sensor på överarmen mäter blodsockret och 
skickar värdena vidare till en app i telefonen.

Det gnistrar om Nasim Farrokhnia när hon 
beskriver hur digital teknik kan underlätta till
varon för patienter med diabetes. Vi befinner oss 

på Överviktscentrum på Norra Stationsgatan i Stockholm 
där Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder specialist
behandling för personer med grav övervikt eller fetma.

Hit har Nasim Farrokhnia kommit för att tillsammans 
med ett par kollegor planera ett gemensamt forskningspro
jekt och skriva en ansökan till Etikprövningsmyndigheten. 
Forskningen handlar om hur digitala tjänster kan använ
das i vården av personer med överviktsproblem.

– Övervikt kan leda till typ 2diabetes. I hanteringen av 
den typen av kroniska sjukdomar är digitala verktyg ett 
stort stöd, till exempel för att ändra matvanor och klara av 
att göra livsstilsförändringar, säger hon.

Nasim Farrokhnia är ordförande i nystartade Ehälso
läkarföreningen som i mars i år blev upptagen som 
intresse förening i Sveriges läkarförbund. En fråga 

förening en driver är att 
det måste finnas natio
nella standarder som 
underlättar digitalise
ringen och minskar 
risken för regionala 
skillnader i den digi
tala utvecklingen av 
vården. 

– Den digitala 
världen har inga fysiska 
gränser. Då blir det 
viktigt med standarder och 
att vi bygger system som pratar 
med varandra, inte minst eftersom det handlar om 
patientsäkerhet, säger hon.

Nasim Farrokhnia har flera roller i sitt yrkesliv. En är den 
som forskare på Karolinska Institutet (KI). Tidigare var hon 
under sex år chef för akuten på Södersjukhuset i Stock
holm. Totalt har hon arbetat tjugo år i offentlig sektor och 
några år även som undersköterska.

Sedan ett år tillbaka är hon också kvalitets och forsk
ningschef på den digitala vårdgivaren KRY.

– Där har jag varit tydlig med att det är viktigt att vi 
också driver medicinsk forskning, utvärdering och är 
transparanta med data. Det utrymmet har jag också fått. 

INVESTERINGARNA I digitala system och tekniska plattfor
mar i vården har varit otillräckliga, anser Nasim Farrokh
nia. Läkare och sjuksköterskor behöver logga in i flera 
olika system för att klara sitt arbete, till exempel ett för att 
dokumentera, ett för att se röntgenbilder och ett tredje för 
att få labbresultatet. 

– Det borde bara behövas en inloggning för att kunna 
jobba, alltså integrerade system.

Nasim Farrokhnia har stora förhoppningar på artificiell 
intelligens, som numera används i många appar. 

– Medicinsk expertis kan lägga in relevanta frågor som 
har att göra med just ditt tillstånd. När du är klar med 
frågor na och svaren får du en vägledning, kanske egenvård 
eller att du behöver träffa en sjuksköterska eller läkare. 

n Nasim Farrokhnia ser digitala vårdtjänster som sjukvårdens 
räddning. Som ordförande i Ehälsoläkarföreningen uppmanar 
hon sina kollegor att vara med och styra utvecklingen när den 
digitala revolutionen nu har nått vården.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT    BILD: STEFAN BOHLIN

”Patienterna har varit gäster, men 
vi vänder på perspektivet och börjar  
hos dem.”

Nätläkarna  
vänder på vårdkedjan

ordförande i  

E-hälsoläkarföreningen

Möte med

Nasim  
Farrokhnia

Nasim Farrokhnia 
Ålder: 47 år  Bor: I Bromma  Familj: 
Make, fem barn (var av tre bonusbarn)  
Utbildning: Läkarutbildad vid Uppsala 
universitet  Några axplock ur yrkeslivet: 
Verksamhetschef på Södersjukhusets 
akutmottagning (Nordens största) och 
ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för 
medicin och hälsa  Aktuellt: Ordförande 
i E-hälsoläkarföreningen, numera en del 
av Sveriges läkarförbund.
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Din sjukhistoria börjar bygga din journal som sjukvårds
personalen kan de ta del av när de loggar in. Kanske ställer 
de ytterligare kontrollfrågor eller beställer prover. Sedan 
görs en bedömning och utifrån den vilka åtgärder som be
hövs, till exempel ett recept. 

– Hittills har mycket av den traditionella sjukvården 
bedrivits utifrån vårdens perspektiv. Patienterna har varit 
gäster, men vi vänder på perspektivet och börjar hos dem. 

DE DIGITALA vårdtjänsterna öppnar för helt nya upplevel
ser, både för professionen och patienterna, menar Nasim 
Farrokh nia.

– Tack vare den digitala tjänsten kan man möta en barn
familj hemma. Ett sjukt barn kanske sitter i pappans knä, 
syskon springer runt i vardagsrummet. Det blir mer avslapp
nat när de är i sin hemmiljö.

Hon hänvisar till några av de goda exempel som finns på 
hur digital teknik används i vården. Västerbotten har hållit 
på med distansmedicin i tjugo år. Varför ska invånarna i 
glesbygden åka många mil om de lika gärna kan träffa en 
läka re eller sjuksköterska via länk? Digital teknik kan kopp
la ihop vårdbehövande och vårdpersonal, både i glesbygden 
och i storstadsområden där det är köer.

Finns det en risk att distansvård blir ett alibi för att stänga vård-
centraler så att de boende i glesbygden blir ännu mer åsidosatta?

– I framtiden kommer mer vård – även den avancerade 

– att ske hemma. Men de som levt i det gamla vårdsyste
met måste få en trygg övergång. Innan man lägger ner ett 
sjukhus måste man bygga ut den nära vården så människor 
känner sig trygga. 

Men är det bättre vård?
– Kvalitet kan vi mäta ur många olika perspektiv men 

det är utfallet som ska mätas och hos den som fått vården. 
Vi vet också att sjukhussängar kostar mycket pengar, att 
människor föredrar nära vård och att vården behöver bli mer 
effektiv. 

Var går gränsen för där du som läkare känner dig osäker om du 
tar dig an en patient digitalt? 

– Om det är aktuellt med en diagnos som kräver en fysisk 
undersökning måste jag hänvisa vidare. 

I dag är det vissa moment som vi inte kan göra på distans, 
till exempel känna på magen, eller lyssna på hjärta och lungor. 
Men det finns faktiskt digitalt stetoskop.

Nasim Farrokhnia tycker att mycket av kritiken mot 
nätläkarna och de bolag som bedriver den digitala vården är 
orättvis. Men, bolagens aggressiva marknadsföring tycker 
hon är bra att SKL tar fram riktlinjer för att reglera. 

– Nätläkarföretagen kom in på vårdarenan på ett nytt sätt 
och har satt igång en rörelse. I dag arbetar så gott som alla 
21 regio ner med någon form av digital lösning för vårdbe
sök. Det har lett till större tillgänglighet och färre resor för 
patienterna, säger Nasim Farrokhnia. l

Digitala verktyg kan användas till mycket, exempelvis stöd till personer med överviktsproblem. Här diskuterar Nasim Farrokhnia proble-
matiken med vårdbolaget Tiohundras Helena Hvitfeldt och Ylva Trolle Lagerros, överläkare på Överviktscentrum. 



24 KOMMUNAL EKONOMI  #5  2019

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.

Tema: Effektiv vård och omsorg

Nätläkares ersättning 
följetong utan slut

För några år sedan kunde Doktor 24, Min 
doktor, Kry, Doktor.se och de övriga di
gitala vårdgivarna få långt över tusen

lappen i ersättning för ett läkarbesök. I juni 
enades SKL om nya rekommendationer som 
innebär att den så kallade utomlänsersätt
ningen för digitala vårdtjänster bör vara 
500 kronor för ett läkarbesök och lägre för 
kontakter med andra vårdyrken. Nu väntas 
den klubbas av sjukvårdsregionerna för att 
kunna börja gälla under hösten.

– Vi kommer att få svårare att utveckla 
våra tjänster mot kroniskt sjuka och andra 
patientgrupper. När ersättningen sänks 
påverkar det också våra möjligheter att 

leverera vård med hög tillgänglighet dygnet 
runt, säger Daniel Kernell, verksamhetschef 
på Doktor24.  

Han anser att dagens ersättningsmodell 
med styckprisersättning inte premierar 
kvalitet och ansvar. 

– Vi hoppas på en nationell ersättnings
modell där resultat och kvalitet i vården 
är styrande och inte vilken teknik som 
används för att leverera vården. 

ISTÄLLET FÖR att sänka ersättningen hade det 
varit bättre att ställa hårdare krav för att få 
ersättning, menar Daniel Kernell. Doktor24 
har föreslagit att alla vårdbesök ska föregås 
av en bedömning av vårdbehovet, så kallad 
triagering. 

– Vi önskar också att det finns starkare 
incitament att gå från reaktiv vård till mer 
proaktiv prevention och hälsofrämjande 
insatser.

Även Daniel Persson, innovationschef 
på Min Doktor, befarar att en sänkning av 
ersättningen kommer att hämma utveck
lingen. 

– Det saknas förståelse för vilka konse
kvenserna blir om man gör den här typen 
av drastiska regleringar. För oss innebär det 
att det blir svårare att utveckla tjänster mot 
patientgrupper med vissa kroniska sjuk
domar, till exempel astma.

Daniel Persson vill också se en större 
nationell samsyn om förutsättningarna för 

digitala vårdtjänster. Framför allt för att 
kunna bedriva en jämlik vård, men också 
för att undvika onödig administration och 
minska kostnader.

– Det går inte att tro att vi ska vara 
framgångsrika med en vision om ehälsa 
om varje region tillåts att utveckla sin egen 
lösning. Ett vårduppdrag i Skåne måste vara 
identisk med ett vårduppdrag i Norrbotten, 
säger han.

Förutom rekommendationen att regio
nerna ska betala 500 kronor för ett läkar
besök – jämfört med dagens 650 kronor 
– föreslår SKL att kontakten med psykolog, 
kurator eller psykoterapeut ska kosta 425 
kronor. Den rekommenderade kostnaden 
för kontakt med annan legitimerad sjuk
vårdspersonal är 275 kronor.

– Vi har fört diskussioner en längre tid 
och hittat en gemensam nivå där alla partier 
känner att vi är överens, säger Marie Morell 
(M), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

I MITTEN av september enades delegationen 
om en fortsatt färdplan för digitaliseringen 
av vården. Bland annat handlar det om 
att se hur ersättningssystemen ska se ut i 
framtiden. 

– Alla är nog överens om att utomläns
ersättningen är en dålig konstruktion, säger 
Marie Morell (M), som också är regionråd i 
Östergötland.

Förra året var det totala antalet besök hos 
privata digitala vårdgivare cirka 600 000, 
enligt siffror från SKL. 

– Hittills har det varit mycket fokus på 
läkare, men nu ser vi även att man får hjälp 
av sjuksköterska, psykolog eller sjukgym
nast, säger Emil Wallin, controller i Region 
Jönköping. l

KOSTAR. Region Sörmland blev nätläkar-
bolagens favorit sedan man infört fri avgift för 
patienter. Numera kostar dock ett videosamtal 
100 kronor, medan chatt är gratis.

”Alla är nog över
ens om att utom
länsersättningen är en dålig 
konstruktion.”

Marie Morell, SKL:s sjukvårdsdelegation

n Antalet digitala vårdkontakter ökar stadigt och nu sänker regio-
nerna ersättningen för de digitala vårdtjänsterna. Nätläkarbolagen 
kräver en ny ersättningsmodell och varnar för att de kommer få 
svårt att expandera och utveckla sina tjänster.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT
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Tema: Effektiv vård och omsorg

Rätt verktyg justerar 
kostnaderna
n Sjukvården måste få upp 
sin produktivitet – men hur? 
Verktyget KPP/DRG lyfter fram 
vårdkedjans svaga punkter och 
är ett bättre sätt att prata eko-
nomi med verksamheterna.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Nettokostnaderna i svensk sjuk
vård har ökat snabbare än antalet 
vårdtillfällen och läkarbesök. Det 

innebär att produktiviteten minskat.
– Bekymmersamt, säger Region Norr

bottens ekonomidirektör Tarja Lepola.
Visserligen ökar vårdtyngden av demo

grafiska orsaker, men det förklarar långt 
ifrån allt. Det visar analysverktygen Kost
nad Per Patient (KPP) och Diagnosrelaterade 
Grupper (DRG), som används kombinerat. 
Kostnaderna ökar snabbare än producerade 
DRGpoäng.

Men det är också med hjälp av KPP/DRG 
som produktiviteten kan förbättras. Norrbot
ten var tidigt ute både med inrapportering 
till den nationella databasen och med att an
vända verktyget för uppföljning och analys.

I jämförelse med övriga landet ligger 
regionens kostnader högt, så även i den mer 
folktäta delen vid kusten. Det vill politiker 
och regionledning åtgärda, och på senare år 
har KPP/DRG börjat användas i styrningen. 
Jämförelser görs på olika nivåer med den 
nationella databasen. Sluten och öppen
vård studeras separat.

– Från sjukhus och kliniknivå arbetar vi 
oss nedåt till diagnosområden och patient
grupper. Vilka har höga kostnader? Vad kan 
det bero på?

MED KPP/DRG går det att se var i vårdkedjan 
kostnader uppstår – mottagning, labora
torier, röntgen, operation, intensivvård, 
vårdavdelning osv.

Särskilt studeras kostnadsytterfall, det 
vill säga enskilda vårdkontakter som är 
väsentligt dyrare än genomsnittet.

– Vi säger till verksamheterna att de 
måste analysera vad det är som gjort att de 
blivit så dyra. Vi kan också se att vissa verk
samheter har högre andel dyra vårdtillfäl
len. Det behöver analyseras. Har vi sjukare 
patienter? Eller är det något i vår produktion 
som gör det dyrare?

Tarja Lepola anser att KPP/DRG är det bästa 
verktyg som står till förfogande. Särskilt om 
man vill få grepp om helheten.

– Det ger bättre uppföljning än att bara 
räkna pinnar, som enskilda besök. Här får 
man även med vårdtyngd och diagnoser.

KPP/DRG GER också en bra dialog med verk
samheterna.

– De förstår bättre vad deras resurser 
åtgått till. Det ger en annan diskussion än 
om man bara pratar om klinikens resultat
räkning.

Det finns andra fördelar. Som att jämföra 
kostnadseffektiviteten hos olika behand
lingsformer, exempelvis sluten eller 
öppenvård.

– Och vid förändringsarbete kan vi följa 
utvecklingen. Blir det bättre? I vilka delar?

För att verkligen mäta kostnadseffektivi
tet, anser Tarja Lepola att det är viktigt att 
komplettera med kvalitetsvärden. Det kan 
vara kliniska resultat, vårdens tillgänglig
het, patienternas nöjdhet. 

Inrapportering till den nationella data
basen görs en gång om året. Norrbotten tar 
därtill för eget bruk fram KPP/DRG en gång 
i kvartalet.

TARJA LEPOLA har lätt att räkna upp fördelar 
men kommer inte på en enda nackdel med 
verktyget.

– Faktiskt inte. Däremot ett utvecklings
behov. Vi behöver utveckla den nationella 
databasen ytterligare.

Hon välkomnar att även primärvården 
ska inkluderas.

– Då kan vi följa patienterna hela vägen. 
Det börjar ofta i primärvården.

KPP/DRG drar inga särskilda resurser i sig.
– Nej. Det bygger på att använda data som 

våra enheter ändå dagligen registrerar. Det 
görs inga extra rapporteringar. Sedan får 
våra controllers göra en insats för att få med 
kostnaderna. Det tar några arbetsdagar, 
men det är sådan ekonomisk analys jag 
tycker de ska arbeta mer med. l

”KPP ger en  
annan diskus
sion än om man 
bara pratar om 
klinikens resul
taträkning.”

Fördelar med verktyget 
KPP/DRG
•  Mäter vad som produceras och till vilken 

kostnad – för både enskilda och grupper.

•  Identifierar var i vårdkedjan kostnader 
uppstår.

•  Möjliggör jämförelser: med riket, med 
andra vårdenheter, mellan olika behand-
lingar – och med sig själv över tid.

• Pekar ut förbättringsområden.

• Visar utfall av genomförda förändringar.

• Ger bättre dialog med verksamheterna.
KÄLLA: REGION NORRBOTTEN.

Tarja Lepola.

OPERATIONELL. Rätt 
använt kan KPP/DRG 
ge bra styrning på 
sjukvården, ända ner 
på enskilda vårdfall.
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n Digitalisering och automation – vad 
betyde  r det för ekonomerna? Buden är 
olika, men experterna är eniga om en sak: 
många ekonomiadministrativa uppgifter 
kommer att upphöra, yrket ekonomiassi-
stent förändras eller försvinna helt. 

Här finns det ingen avgörande skillnad mellan 
privat och offentlig verksamhet i hur långt 
man kommit. Snarare skiljer det mellan olika 
kommuner och företag, konstaterar Bertil 
Ågren på konsultföretaget HerbertNathan & 

Co och påpekar att digitalisering inte är något nytt:
– Flera processer digitaliserades långt innan begreppet 

blev etablerat. Ingen sänder ju pappersfakturor längre, 
numera har vi obligatoriska efakturor. Redan idag tolkas 
fakturainnehållet och systemen skapar automatbokningar.*

Varifrån kommer då förändringstrycket? Ja, inte är 
det från politikerna, enligt de ekonomer som deltog i en 
tyckarpanel på KEF:s föreningsmöte i augusti. Liknande 
enkät frågor till ekonomichefer inom näringslivet ger sam
ma svar: trycket från företagsledningen att effektivisera 
ekonomienheten är överraskande svagt.

Istället kommer ofta initiativet till automatisering från 
ekonomerna själva. Inte konstigt alls, tycker Hillevi Hed
berg, chef för ekonomiservice i Tyresö kommun:

– Det är svårt för kommunledningar att peka ut specifika 

områden för automatisering. Det är ute hos medarbetarna 
som den kunskapen finns. 

Ett bra exempel på lämpligt område för automatisering är 
kontanthantering.  

– Alla kommuner har en hel del kontanthantering. Det 
går bra att automatisera, man kan exempelvis enkelt identi
fiera swishbetalningar och redovisa det på rätt konto, säger 
Mariette Larsson på systemleverantören Arribatec.

ÄVEN OM kunskapen om möjligheter att automatisera finns 
ute bland medarbetarna är det inte självklart att personalen 
vet vad leverantörerna har att erbjuda.

– Det händer att vi får applåder när vi berättar om vilka 
funktioner vi kan leverera och nya sätt att jobba på, berättar 
Mariette Larsson.

När applåderna tystnar, kan dock den bleka eftertanken 
slå till.

– Efter en dragning kom det spontant från en person som 
bara jobbade med kontanthantering: ”Jamen, vad ska jag 
göra då, jag blir ju utan jobb?” ”Då kan du jobba med förbätt
ringar, vara proaktiv och stödja verksamheterna”, svarade 
jag. Det är sådant som saknas idag. 

De senaste åren har utvecklingen tagit fart på allvar. 
Vägen till en högre grad av automatisering följer två spår: 
antingen genom nya programvaror med fler funktioner 
(gärna i molnet) eller genom att automatisera enskilda pro
cesser i befintliga äldre ekonomisystem (RPA). De största 
hindren på vägen är lätta att identifiera: gamla versioner av 
ekonomisystem med svag funktionalitet och arbetsrutiner 

Färre händer i 
ekonomiflödet

n Digitaliseringen ut
manar ekonomerna, 
samtidigt som den ger 
helt nya möjligheter. 
Bästa rådet: läs på vad 
det handlar om, knacka 
på alla dörrar och ta 
plats i processen.

Mariette  
Larsson.

Bertil Ågren.

TREND. Ekonomitjänster i 
molnet är en trend, men har 
fortfarande en del att bevisa, 
enligt sakkunniga.
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Digitalisering 

n Regionernas ekonomiadministration med sina 
stora volymer är högintressant för automatise-
ring. I Västra Götalands regionen (VGR) har man 
använt sig av RPA och började med tre mindre 
komplexa processer med stora volymer för att 
skaffa sig erfarenhet.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

E-påminnelser för fakturor 
En digital medarbetare går dagligen igenom listor med påminnel
sefakturor, söker efter status på dessa fakturor i ekonomisystemet. 
Utifrån det anpassar den ett svar och mejlar till leverantören. 
• Volym: 25 000 fakturor/år • Effekt sparad tid: 2 100 h/år.

Kassaavstämning 
En digital medarbetare jämför kassarappor ter med inbetalningar 
som gjorts i ekonomisystemet, identifierar om det finns differenser 
och fyller i differenser i kassaavstämningsfilen. 
• Intensitet: dagligen 
•  Volym: 149 vårdcentraler med 

en eller flera kassor. 

• Effekt: frigör 1 700 h/år. 

Avstämning av leverantörsfakturor 
En digital medarbetare sammanställer en daglig rapport där det 
framgår hur stora volymer leverantörsfakturor som respektive för
valtning inom VGR skickat till ekonomisystemet. Avstämning görs 
för att upptäcka om någon leverantörsfakturafil ”tappas” på vägen, 
vilket medför merarbete och kostnader om det inte upptäcks. 
• Intensitet: dagligen 
• Volym: 2 500–3 000 fakturor 
dagligen. 

• Effekt: kvalitetssäkrar och 
minskar felhantering samt frigör 
100 h/år. 

ERFARENHETEN ÄR att RPA fungerar bra, har ett brett tillämpnings
område samt att det blir färre fel. RPA ses som ett bra komplement 
till fullskaliga integrationer. Men, det är också ett tidskrävande 
arbete att installera en digital medarbetare. Det krävs även övervak
ning av robotarna och systemen för att inte olika typer av föränd
ringar ska rubba robotarnas arbete. Under en period har processen 
med automatisering fått stå tillbaka för implementering av ett nytt 
ehandelssystem i regionen.

I REGION Halland har man anställt vad som förmodligen är landets 
första digitaliseringsekonom. Dennes första uppgift är att införa 
elek tronisk handel på bredden, samt att systematisera arbetet med 
att effektivisera och digitalisera regionens ekonomiprocesser. 
Främst handlar det om att automatisera manuella moment i faktura 
och redovisningsprocesserna. l

Regioner tar tag 
i processerna
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som näst intill cementerats i organisationen. 
Väljer kommunen att förnya sina ekonomisystem är 

molntjänster en stark trend, konstaterar Bertil Ågren:  
– Alla stora leverantörer har ekonomisystem i molnet. 

Den mest moderna leverantören kör sina kunder på en in
stans, det vill säga man uppgraderar alla kunder samtidigt. 
Det innebär mindre arbete för kunden, man undviker en 
del av det krävande systemunderhållet och minskar på det 
sättet den tekniska skulden, summerar Bertil Ågren.

DE MEST utvecklade ekonomisystemen i molnet är hårdare 
standardiserade och därmed inte så enkla att förse med 
unika lösningar för varje kund. 

– Kommunen kanske har en inkasso  och kravhantering 
man är nöjd med redan idag. I de fall kunden vill behålla 
de leverantörerna har man ett val att göra, om det ingår i 
tjänsten och snabbar på implementationen av det nya moln
baserade ekonomisystemet. 

Det finns åtskilliga områden i organisationerna med 
tidskrävande manuellt arbete.

– Ta personal och chefers tidskrävande redovisning av 
utlägg och resor. Idag finns det appar för att exempelvis läsa 
och tolka kvitton med automatisk bokföring, liksom inläs
ning av körjournaler. Det som behövs är bara ett fungeran
de gränssnitt mot kommunernas ekonomisystem, så kan 
hela flödet automatiseras, konstaterar Bertil Ågren. l

*Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) såg redan 2014 i rapporten Vartannat 
jobb automatiseras – utmaningar för Sverige 97 procents risk för att yrket bok
förings och redovisningsassistenter kommer försvinna inom 20 år.

Ekonomiassistent  
– så kan jobbet se ut om 5 år
•  Övervakar processer och system på ekonomienheten.

•  Stöder verksamheterna med rådgivning.

•  Utför ekonomiska analyser på verksamhetsnivå.

•  Stöder processkartläggning på förvaltningar/agerar 
förändringsagent.

•  Sköter support och enklare hantering av RPA-program.
KÄLLOR: INTERVJUPERSONERNA 
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VOLYM. Regionernas administration med stora flöden är lämpliga för auto-
mation.
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Ekonomerna inspirerar 
i Tyresö
n I Tyresö tog Hillevi Hedberg 
initiativet att automatisera eko-
nomiadministrationen. Resul-
tat: färre tjänster, nya arbets-
uppgifter och medarbetare som 
blir förändringsagenter i andra 
verksamheter.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

U nder 2000talet centraliserade 
Tyresö kommun sin ekonomi admi
nistration. Arbetsuppgifterna för nya 

avdelningen Ekonomiservice växte, vilket 
fick chefen Hillevi Hedberg att fundera över 
om man kunde jobba annorlunda.

Genom sitt nätverk med andra ekono
miservicechefer (främst från näringslivet) 
inspirerades hon att undersöka vad som 
kunde effektiviseras.

– Vi fick ihop en lång bruttolista på 
arbetsmoment som kunde automatiseras 
och beslöt att testa. Den första processen vi 
automatiserade var leverantörsfakturor med 
förslagskontering, berättar Hillevi Hedberg.   

FÖR ATT kunna automatisera var en grund
lig processkartläggning nödvändig. Det 
var en ögonöppnare: ”Jamen, varför gör vi 
egentligen det här momentet?” var en fråga 
utan svar som ofta dök upp.  

– Det blev en väldigt ren processkarta till 
slut när vi var klara med genomgången. 
Förs ta gången hade vi hjälp av en konsult, 
nu klarar vi av det själva efter att ha gått 
några utbildningar. 

Att kartlägga processer är att rekommen
dera, oavsett om robotisering är aktuellt 
eller ej. Detta som ett alternativ till mer om
fattande omorganisationer, var en av många 
erfarenheter från kartläggningen.

Nästa process på listan var att hantera 
fakturering av VA och gatukostnadslån. 
En fördebiteringsprocess som ansluter till 
ordinarie kundfaktureringssystem. 

– Vi matar in uppgifterna från Excelark. 
Vinsten med Excel är att vi kan hantera 
alla förändringar själva. Vi kan inte pro
grammera, så att ändra i Excel är enklaste 
lösningen för oss.

Överhuvudtaget gäller det att bygga ruti
ner runt automatiseringarna för att hantera 
avvikelser och förändringar.

– Målet är att få en restlista, alltså en lista 
på manuella moment som inte går att auto
matisera i dagsläget, förklarar hon. 

Ekonomiservice har inspirerat övriga kom
munen. Nu driver ITavdelningen digitalise
ringen, och idéerna kommer från golvet.

– Det är svårt för kommunledningar 
att peka ut specifika områden. Det är hos 
medarbetarna kunskapen finns. Däremot 
är det viktigt att politikerna sätter av tid och 
pengar, om man ska automatisera. 

 En av hennes tidigare medarbetare vi
karierar idag på controllerenheten. Där har 
hon blivit något av en förändringsagent.

– Hon har hittat ett flertal processer att 
automatisera. De som jobbat konkret med 
automatisering får ett annat mindset som 
de tar med sig ut på andra verksamheter, det 
är kul!  

HUR EFFEKTIV har då Ekonomiservice blivit? 
– Just nu är det två tjänster vakanta på en

heten. Hittills har de tjänsterna inte ersatts, 
konstaterar hon. 

I förläningen kommer man behöva kom
petensutveckla medarbetarna utöver det 
som redan gjorts.

– Vi behöver viss egen kompetens runt 
automatiseringen. Vi behöver även kompe
tensutveckla medarbetarna för att arbeta 
mer med analyser, säger hon och fortsätter: 

– Vi behöver även support från leveran
törerna om något hakar upp sig. Det behovet 
underskattade vi i början.

Automatisering kan vara knepigt för 
mindre kommuner, det kostar ändå en del 
tid och resurser. Samarbeten av olika slag 
kan bli nödvändiga, för att få upp volymer 
och effektiviseringsmöjligheter. 

– Allt vi robotiserar gör vi en kalkyl på, så 
att det lönar sig. Är det bara en händelse som 
sker ett fåtal gånger per år är det kanske inte 
lönsamt.  

Robotiseringsprocessen fortsätter, nu är 
bland annat kommunens dödsbobevakning 
på tur.   

– Det finns andra processer på ekonomisi
dan som kan automatiseras, inom redovis
ningen exempelvis. Det här är en början, det 
finns mer att göra.  l

Digitalisering

Hillevi Hedberg.

”De som jobbat  
konkret med  
automatisering  
får ett annat  
mindset som  
de tar med sig ut på andra 
verksamheter.”
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KARTA. Att göra en processkartläggning är en nyttig arbetsuppgift, med eller utan digitalisering.

Automatisera  
– så här gör du
• Processkartlägg arbetsuppgifter.

•  De som sparar mest i arbetstid – välj 
dem först.

•  Tänk på att ha support – när en robotise-
ring krånglar behöver du snabbt få hjälp.

•  Titta på kopplingar mellan olika system, 
vänta inte på att systemleverantören 
ska lösa det.

•  Titta på vad era egna system kan auto-
matisera.



Refero – en kraft att räkna med

www.refero.se  I  08-22 61 50  I  hej@refero.se

I en tid med knappa resurser och komplexa regelverk har kommuner och landsting 
utmaningar för att klara sitt uppdrag. I Refero finns en kostnadseffektiv lösning.

REFERO GER ÄVEN SVAR PÅ:

Bluff, oegentligheter  
och intressekonflikter

Pris- och avtalsrelaterade 
avvikelser

Valutadifferenser

Oreglerade poster

Dubbel- / Fel- / Överbetalningar

REFERO SÄKERSTÄLLER ERA MOMSRUTINER;

Korrigerar felfördelade eller missade momsavdrag

Återför missad momskompensation

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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Från BI till AI
n Digitalisering ger nya möjlig-
heter att styra stora organisa-
tioner. Att håva in stora mäng-
der data, bearbeta materialet 
och låta AI lära sig av alla data 
och aktörers agerande ger styr-
ning en ny innebörd. Åtminsto-
ne i teorin.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

I målstyrda organisationer med tydliga 
prioriteringar och massor med data från 
ekonomi, verksamhet, personal och kun

der borde beslutsstöden kunna utvecklas till 
beslutsrådgivare. Eller till och med besluts
tagare, där politiker och tjänsteman kan 
göra programvarornas beslut till sina egna.

Men, det är skillnad på vad som fungerar i 
högteknologiska labb med perfekta förutsätt
ningar och i vardagsverklighetens kommun
sektor där alla är olika vad gäller system, 
teknik, programvaror och kompetens. 

DET VET controllerchef Jonas Elmtoft i 
Nyköpings kommun bättre än de flesta. På 
sin förra arbetsplats i Botkyrka jobbade han 
hårt för att ge kommunens chefer landets 
bästa beslutsstöd.

Botkyrka var tidigt ute med beslutsstöd, 
men efter 10 år med kontinuerlig vidareut
veckling höll lösningen inte ihop längre. 
Systemet blev till en speciallösning, svår att 
administrera och dyr att hålla uppdaterad.

– I tidsperioden mellan budget och 
prognos var vi alltid tvungna att koda om 
i systemen. Annars skulle det smälla, det 
visste vi! 

Lösningen blev en total omgörning, 
utifrån chefernas behov. Efter att ha frågat 
runt bland chefer, ekonomer och HR fick 
han en prioriteringslista på system de ville 
se integrerade: ekonomi, personal, fastighe
ter plus de bärande verksamhetssystemen 
inom skola och vård/omsorg. Dessutom 
fanns en ”önskelista” på drygt 30 system: 
medborgarundersökningar, medarbetaren
käter, biblioteksutlåning med mera. 

Ett starkt önskemål var att kunna se 
ekonomi, verksamhet, personal och resultat 
i samma vyer och helst i realtid. Kolada i 
all ära, men varken cheferna eller Jonas var 
nöjda med ett år (minst) gamla siffror att 
gå på. 

– Vi ville att exempelvis en rektor skulle ha 
allt hen behövde för att kunna planera just 
i stunden. Personalläge, antal elever, lokal
situationen, resultat, ja alla relevanta data.

EN AVGÖRANDE svårighet i jobbet att öka 
funktionalitet och relevans i systemen var 
(och är) bristen på kommunala standar
der. Det gäller hela vägen, från hur man 
beräknar personalens arbetstid till hur man 
integrerar de olika systemen med varandra.

– Systemen är nyckeln i det här. När det 
gällde lönesystemen jobbade vi i ett halvår 
för att få ut de data som var efterfrågade, 
konstaterar han. 

Det är långsamma processer. De tunga 
systemen integreras ett efter ett. Först 
efter några år när man fått det att fungera 
kopplar man ihop ”hängrännorna” ut till 
verksamheterna. 

– Då kan det vara dags att upphandla 
igen … Det gäller att få ut den fulla poten
tialen av system snabbt. Att bygga den 

tekniska plattformen tar oftast mycket 
längre tid än att koppla på och tanka in 
verksamhetsdata.

ATT BYGGA upp ett datalager inom kommu
nen ger många möjligheter och funktioner. 
Ett datalager kan mata en plattform där 
de mest önskade 10–20 systemen integre
raş  men är också en kompetenskrävande 
lösning. 

– I Botkyrka fick vi avstå från datalagret, 
vi hade inte den kompetensen att vi kunde 
förvalta det, säger han. 

Istället valdes en beslutsstödslösning som 
kunde hantera integrationer från många 
olika system med stora möjligheter att göra 
den typ av analyser som chefer efterfrågade.

– Användaren önskar se relevant infor
mation i samma vy. För att lösa detta behövs 
en lösning som kan hantera att integrera 
data från olika system i samma vy.

En trend och en enklare väg att gå är att 
använda nischade beslutsstöd. De stödjer 
vissa ekonomiskt tunga och komplicerade 
processer, exempelvis migrationsersätt
ningar. 

– I de nischade beslutsstöden kan man få 
fram riktig vassa rapporter och analysverk
tyg. Utmaningen är att kunna visa relevanta 
data och visualiseringar för chefer just när 
de behöver den och på samma ställe.  l

MÅLSTYRD. Digitaliseringen ger nya 
möjligheter, men teknologin sätter 
tydliga begränsningar.
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Digitalisering

Jonas Elmtoft.

”I de nischade 
besluts stöden 
kan man få 
fram riktig vassa 
rapporter och 
analysverktyg.”



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

En tjänst från

www.statsbidragsportalen.se
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Digitalisering 

I våras sände systemleverantören Visma ut en 
enkät om framtidens ekonomiavdelning till 
ekonomidirektörer i offentlig verksamhet. 

Någr a resultat var entydiga: ekonomidirektörer
na var inte alls oroliga för vad en digitalisering 
skulle innebära för ekonomifunktionen. Å andra 

sidan var det bara 15 procent som ansåg sig ha 
”mycket” insikt i hur samma automatisering 
skulle påverka samma ekonomifunktions arbets
sätt och roller.

Oavsett vad ekonomerna tänker om sin digita
liserade yrkesroll finns det stora förväntningar 
bland ITexpertis på att ekonomer ska vara ledande 
i utvecklingen. 

– Är det någon verksamhet som är som gjord 
för digitalisering, automatisering och AI är det 
ekonomifunktionen! Verksamheten är standar
diserad, repetitiv och vi kan ta hjälp av smart 
intelligens, sade Åsa Zetterberg, SKL:s tidigare 
digitaliseringschef och numera direktör på IT & 
Telekomföretagen. Hon deltog på ett digitalise
ringsseminarium i årets Almedalen och framhöll: 

– Om jag satt (som chef) på en ekonomifunktion 
skulle jag ställa höga krav på den egna verksam
heten, för att därigenom kunna ställa krav på 
andra!

EN INTRESSANT synpunkt: i förra numret av Kom
munal Ekonomi ansåg forskaren Johan Magnus
son att ekonomer borde ställa krav på digitalise
ringen i organisationen, exempelvis efterfråga 
nyttjandegraden av kommunens öppna data. 
Förmodligen är det kravet lättare att ställa om 
man plockat hem åtminstone de lägst hängande 
digitala frukterna på den egna avdelningen först.

KEF:s Roland Svensson genomför i samarbete 
med KEFU en studie av hur ekonomer och digitali
sering förhåller sig till varandra. Resultaten är inte 
klara, men vissa erfarenheter går ändå att dra.

– Hur ekonomrollen utvecklas beror väldigt 
mycket på ekonomerna själva. Dels finns det fär
digheter som analys, kommunikation omvärlds
bevakning, verksamhetsutveckling att förbättra, 
dels måste ekonomerna själva knacka på och 
bjuda in sig själva i det som händer. Använd arm
bågarna lite!

Utvecklingen är redan här, och visar sig tydligt i 
KEF:s inhämtade material. 

– De som driver utvecklingen – utvecklings
ledare, kvalitetsstrateger, digitaliseringsdirek

Digitala möjligheter för ekonomer

TA PLATS. Ha koll på den 
egna förvaltningen och 
kommunen. Ekonomer 
kommer ofta in sent 
i projekt och verksam-
hetsutveckling.

Ekonomer och digitalisering  
– 5 smarta råd
4 Bygg upp egen kunskap om digitalisering och AI.

4 Digitalstäda i den egna verksamheten. 

4 Ta egna initiativ – vad händer i verksamheterna? 

4  Fundera på lämplig affärsmodell/uppföljning i 
digitala projekt.

4  Utveckla de egna förmågorna på AI:s svaga 
områden.

KÄLLOR: INTERVJUPERSONERNA 

n Ska ekonomerna ligga i täten i digitalise
ringsracet? Ja, möjligheterna finns absolut. 
Och definitivt förväntningarna.  

TEXT: THOMAS PETTERSSON
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Digitalisering

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

Digitala möjligheter för ekonomer

Åsa Zetterberg. Roland Svensson.

törer – är ofta ekonomer i botten. Jag ser det som 
en skiljeväg: antingen hoppar ekonomerna på 
utvecklingen eller så kan man bli sittande i ett 
hörn, bildligt talat.  

En vanlig erfarenhet är annars att ekonomerna 
sällan får veta när projekt som rör verksamhetsut
veckling/digitalisering drar igång. 

– Ekonomer kommer ofta in för sent i nya 
projekt. Då har processen redan tagit form och 
egentligen vill de ansvariga mest ha en bekräftelse 
från ekonomen på att de gör rätt.

LIKT ÅSA ZETTERBERG lyfter Johan Magnusson 
fram ekonomerna betydelse, bland annat som 
utvecklare av nya affärsmodeller anpassade för 
digitaliseringen. Han får stöd av en PwCmärkt 
digitaliseringsenkät där ekonomi och budget ses 
som utmaningar för att nå framgång i digitali
seringsarbetet. ”De kommuner som har lyckats 
prioritera i budgeten har många gånger hittat ett 
sätt att hantera internfinansierade projekt så att 
dessa inte direkt påverkar ordinarie driftsbudget”. 
Det är nödvändigt att modernisera den finansiella 
styrningen om kommunsektorn ”ska klara av den 

snabba svängning i investering och drift som digi
taliseringen medför”, skrev rapportförfattarna.

ETT KONKRET exempel togs upp av ITfinansierings
experten Peter Onstrand i webbmagasinet CFO 
World. Enligt redovisningspraxis avskrivs 
fortfarande inköp av ITutrustning (exempelvis 
PC och mobiler) ofta på fem år, trots att värde 
och funktionalitet sjunker snabbt. Ett alternativ 
är då att använda Life Cycle Management för att 
beräkna värdet i hela kedjan från inköp över drift 
och till återvinning.  Ett annat exempel är Johan 
Magnusson själv som har jobbat med att sätta 
värde på kundnyttan med ITinvesteringar, både 
internt och externt i en organisation. 

På seminariet i Almedalen avslutade Åsa 
Zetterberg med några reflexioner från tiden som 
digitaliseringschef på SKL: 

– Var det någon jag ville skulle bli starkare i 
(digitaliserings) processen, så var det chefseko
nomen (i kommunerna). Det handlar om att ta 
ledningen, inte bara för den egna ekonomiavdel
ningen, utan att vara möjliggöraren och framtids
mäklaren!  l

”Ekonomerna måste 
knacka på och bjuda 
in sig själva i det som 
händer. Använd arm
bågarna lite!”
Roland Svensson, KEF.
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n Simon Lindau och Peter Öfver-
ström jobbade fram en samman-
ställd budget för Alingsås kom-
mun. Nu vill de utveckla mål för 
god ekonomisk hushållning för 
hela kommunkoncernen.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

U nder 2000talet centraliserade Tyresö 
kommun sin ekonomi admi nistration. 
Arbetsuppgifterna för nya avdel

ningen Ekonomiservice växte, vilket fick 
chefen Hillevi Hedberg att fundera över om 
man kunde jobba annorlunda.

Det har gått några veckor sedan tillför
ordnade ekonomichefen Simon Lindau och 
koncern redovisningschefen Peter Öfverström 
tog emot priset Årets insats för att de fått en 
sammanställd budget på plats i Alingsås. 

Intresserade hör av sig, inbjudningar 
droppar in och inom koncernen har de förstås 
uppmärksammats.

– Det känns jätteroligt att kommunens 
arbete blivit uppmärksammat på det här fina 
sättet, säger de båda. 

VÄGEN VAR lång. Först efter tre års jobb kunde 
fullmäktige fatta beslut om en sammanställd 
koncernbudget för 2019–2021.

– Vi trodde att processen skulle gå fortare. 
Men, att få till en sammanställd koncern
budget kopplade an till andra beslut som måste 
på plats först: internbank, nya finansriktlinjer 
och nya ägardirektiv, säger Peter Öfverström. 

Behövs en internbank?  
– Ja, vi tyckte det var en förutsättning, säger 

Simon Lindau. 
Med en internbank samlas investerings

frågorna i en hatt. Tidigare gick varje bolag 
till ägaren, fick ett högre borgens belopp och 
kunde låna ganska enkelt.

– Med internbanken fick vi en gemensam 
bild av hur mycket vi kan låna. Då blir det 

upp till ägaren att fördela lånemöjligheten på 
bolagen, säger Peter Öfverström.

Utan styrning finns det en risk för stuprörs
tänk och att bolagen lånar upp mer än de 
egentligen behöver.

– En stor fördel är att fullmäktige och 
styrel sen får koll på de totala investerings
nivåerna och kan bedöma vad som är rimligt. 
Det hade man inte förut, säger Simon Lindau. 

Vad var den största utmaningen? 
– Den svåraste var att få förståelse för 

varandras förutsättningar och roller. Bolagen 
och kommunen lever en bit ifrån varandra, 
konstaterar Peter Öfverström.

Nu rullar processen vidare. Nästa utma
ning: att utveckla mål för god ekonomisk 
hushållning för hela kommunkoncernen. 

– Soliditeten används ofta som ett sådant 
mått, men det finns mer att göra. Att väga 
in finansiering och skuldsidan, exempelvis, 
säger Peter Öfverström.

– Det är lite småsvårt. Om man inte 
når målen, vem ska ansvara för åtgärder, 
exempelvis? Börjar man jobba med målen 
väcks många frågor, men så var det med vår 
sammanställda budget också, säger Simon 
Lindau. l
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Pristagarna redo 
för nästa utmaning

5 tips för bättre styrning/budgetering i koncernen

4  Fokusera på kassaflödet i första hand. 

4  Maximera nyttan för koncernen i viktiga ekonomiska överväganden, även om någon 
enskild får stå tillbaka.

4  Ha tät dialog mellan kommun och bolagskoncern. Skapa förståelse för varandras egenart. 
Inkludera bolagsstyrelserna i dialogen. 

4  Våga försöka och göra fel, ni kommer att lära er massor. 

4  Släpp "stuprörstänkandet"!

Peter Öfverström och Simon Lindau.

Du lämnar styrelsen efter sex 
år – vad har varit mest intres-
sant med uppdraget? 
– Hur styrelse och kansli tillsam-
mans har bidragit till att föreningen 
utvecklats och vuxit till sig! Som i 
sin tur möjliggör kunskapstillväxt 
hos ekonomerna. Det har varit roligt 
att få bidra till detta, men nu räcker 
inte tiden längre.  

Du och kansliets Roland 
Svensso  n höll ett uppmärksam-
mat semi narium på GFOA:s 
konferens i våras. Berätta!
– Det var spännande! Vi deltog i ett 
seminarium om ledarskap, tillits-
baserad styrning och coachning 
tillsammans med två amerikanska 
föreläsare. Vi räknade med några  
hundra åhörare, men det blev 
närmare 1 000 personer! Jag talade 
främst om tillitsbaserad styrning 
och upplevde ett äkta intresse för 
vad vi sysslar med. Vi fick stora 
applåder, det kändes bra att bidra 
till kunskapsutbytet.

Vad händer i din egen yrkes-
verksamhet? 
– Jag är kvar som chef för verksam-
hetsstöd i Borlänge kommun. Dess-
utom har jag fått ett nytt uppdrag 
som tillfällig vd för kommunens 
äventyrsbad, att se över organisa-
tion och ekonomi. 

Hur ser du på föreningens 
uppgift, vad är viktigt framöver? 
– Fortsätta växa hållbart, men också 
se nya utvecklingsområden. Hur ska 
vi möta digitaliseringen, exempelvis? 
Hur jobbar vi smartare som ekono-
mer för att stödja verksamheterna i 
förändringsprocesserna? Föreningen 
ska uppmuntra ekonomerna, att 
vara modiga i förändringen.  

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Hallå 
där

Jörg Bassek,  
som lämnar KEF:s styrelse

”Vi ser att det 
finns plats för 

både privata och offent
liga aktörer.” Linda Bengtsson
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Tänk långsiktigt.Tänk långsiktigt.
Hyr din skola.Hyr din skola.



Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

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

Chefer i offentlig förvaltning är av organisationen utsedda per
soner som i regel har ansvar för verksamhet, ekonomi och per
sonal. Chefer i offentlig förvaltning verkar i en politisk kontext 

och med det följer en betydelse av att förstå och kunna hantera såväl 
politisk som administrativ logik. Med rollen som chef följer även en 
förväntan om att uppfattas som en bra ledare. Utöver detta förväntas 
dagens chefer också vara entreprenörer som bidrar till organisations
utveckling. Som förstås är uppdraget att vara chef i offentlig förvalt
ning komplext men betydelsefullt. En intressant fråga är därför hur 
man kan göra chefskapet inom offentlig förvaltning hållbart. 

I DET här numrets första artikel presenteras en text som diskuterar 
hållbart ledarskap inom vård och omsorg. Forskningen har bedrivits av 
Maria Wolmesjö och Lotta Dellve vid Högskolan i Borås. Forskningen 
tar utgångspunkt i att arbetslivet inom vård och omsorg är komplext, 
då det handlar om att kostnadseffektivitet och kompetenskrav ska 
kombineras med kvalitet, omsorg och värdigt bemötande i alla patient

kontakter. Via forskningen 
om hållbart ledarskap inom 
vård och omsorg synliggörs 
strategier som chefer kan ha för 
att stödja ett hållbart ledar
skap. Ett exempel på en sådan 
strategi handlar om insikter 
om välbefinnande och balanser 
i livet utifrån ett bredare, inklu
derande perspektiv. Vi får även 
ta del av förhållanden som or
ganisationen måste bidra med 

för att skapa hållbarhet. Ett exempel på ett sådant förhållande handlar 
om organisationens förmåga att skapa rimliga kontrollspann, att de har 
”lagom” många underställda medarbetare. 

I DET här numrets andra artikel presenteras en text av forskaren Andreas 
Hellström på Center for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers 
tekniska högskola som handlar om Kraftens hus och vad för forskning 
som är relaterad till den satsningen. Kraftens hus är Sveriges första 
stödcentrum för cancerberörda som är initierat och designat av, för 
och med cancerberörda. Forskningen som är relaterad till Kraftens hus 
handlar om vilka lärdomar som är möjliga att göra vid denna typ av 
patient drivna innovationer. Forskningen handlar även om att under
söka huruvida det finns en hållbar process i detta som kanske kan leda 
fram till kommande nationella strategier.

UNDER FOU-NYTT presenteras centrumbildningen, Centre for Health
care Improvement (CHI) som har målsättningen att utveckla och sprida 
forskningsbaserad och handlingsorienterad kunskap om hur en säkrare 
och bättre hälso och sjukvård kan uppnås. CHI har sin hemvist vid 
Chalmers i Göteborg och inom centrumbildningen finns expertis inom 
ämnesområden som kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplane
ring, innovation och organisatoriskt lärande. l

Hållbart ledarskap 
inom vård och omsorg

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

n EN KVARTETT KEF:are diskuterade framtiden för 
kommunekonomerna. Kansliets Kella Norlander och 
Roland Svensson höll i trådarna och styrelseleda-
möterna Åsa Hedin Karlsson och Niklas Anemo stod 
för kunniga inlägg. Publiken gjorde också sin röst 
hörd, via en tyckarpanel.

Både Niklas och Åsa lyfte fram omvärldsbevakning 
som ett område för framtidens ekonomer att lägga 
extra krut på. Att ekonomerna går en intressant 
framtid till mötes, gärna som en sorts ”helhets-
agenter” var hela panelen ense om.

KEF

Framtidens ekonomer

”Utöver detta förväntas 
dagens chefer också 
vara entreprenörer som 
bidrar till organisations
utveckling.”

Seminarieskoj 
i Linköping

n VIKTEN AV att kunna 
kommunicera och vara 
pedagogisk återkom 
under seminarie-
dagarna. Och vad kunde 
passa bättre än att 
retorikexperten Elaine 
Eksvärd kom med en 
packe handfasta råd på 
fredag eftermiddag.

Regel ett: Inför en 
ny publik tar det 1,5 till 
3 minuter innan publi-
ken är redo att lyssna 
på vad du har att säga. Innan dess har publiken fullt 
upp med att ta in din person och personlighet. Slut-
sats: berätta inget viktigt innan du ser att publiken är 
klar med dig!

Snacka snyggt!

Elaine Eksvärd.

Åsa Hedin Karlsson, Niklas Anemo, Kella Norlander 
och Roland Svensson
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V i vet sedan tidigare att ledarskapet har betydelse 
för att vård och omsorg ska fungera med en god 
kvalitet, säkerhet och effektivitet men också för 
att möjliggöra ett fungerande med arbetarskap 
där det finns engagemang och trivsel på arbets

platsen. För att lyckas med detta måste chefer få förutsätt
ningar för att leda och möjlighet att ledarskapa som vi kallar 
den relationella process som uppdraget som första linjens 
chef och dess ledarskap inom vård och omsorg innebär.

Första linjens chefer inom vård och omsorg har ofta en 
professionsutbildning som socionom, sjuksköterska eller 
motsvarande och egen erfarenhet av arbete med äldre och/
eller personer med olika funktionsvariationer. De leder i 
regel personer med samma professionsbakgrund som dem 
själva. Det kan vara en extra utmaning att vara chef för 
personer med samma professionskompetens som en själv, 
samtidigt som det kan ge en ”legitimitet” att vara väl insatt i 
det verksamhetsområde de har i uppgift att leda. I takt med 
att andelen äldre blir allt fler, insatserna som erbjuds alltmer 
kvalificerade och andelen pensionsavgångar ökar är en av 

välfärdens utmaningar att rekrytera, utveckla och behålla 
kvalificerad såväl vård och omsorgspersonal som chefer 
inom äldre och funktionshinderområdet. Såväl organisatio
nen och de förändringar som görs av verksamheten, som de 
personer som arbetar inom vård och omsorg har idag krav 
på hållbarhet (ekonomisk, social, ekologisk och human). För 
att lyckas med sitt ledningsuppdrag måste välfärdens chefer 
därför få rätt förutsättningar att lyckas!

Ett hållbart och sunt ledarskapande
Vi har båda lång erfarenhet från såväl praktiskt arbete som 
utbildning och forskning inom vård och omsorgsområdet 
och har länge haft fokus på hållbart ledarskap och hälsofräm
jande organisering inom välfärdsområdet i olika forsknings
projekt. Men vad betyder egentligen hållbart ledarskap? Vi 
lägger tre olika perspektiv på det: att chefer ska hålla och ha 
goda förutsättningar att leda, att chefer tillsammans med 
medarbetare kan skapa en god arbetsmiljö som fungerar håll
bart och att verksamheten/organisationen har en struktur 
och kultur som är kostnadseffektiv, säker och håller en god 

Mjuk styrning ger 
hållbara ledare

FÅR VÄNTA. Styr-
ningen är på väg bort 

från NPM:s tuffare 
kontroll till verksam-

hetsnära och tillits-
baserad ledning.

n Mot en attraktiv  
arbetsplats, hållbar 
organisering, hälsofrämjande 
ledarskap med dialog, tillit och värdigt 
bemötande från en komplexitet av stress, kontroll 
och ekonomisk styrning. Forskarna Maria Wolmesjö och Lotta Dellve har studerat  
vilka förutsättningar som krävs för sunt ledarskap i inom vård och omsorg.

Forskare skriver
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kvalitet. Vi menar vidare att ett hållbart ledarskap handlar 
om att stödja, skapa och utveckla mänskliga resurser och 
värden för såväl chefer och ledare, medarbetare som de som 
verksamheten är till för där såväl ekonomiska, ekologiska, 
sociala och humana hållbarhetsaspekter tas i beaktande. 

Förväntningar på chefer och ledare
Chefer och ledare inom vård och omsorg har många skilda 
förväntningar på sig. Krav från politiker och överordnade  
chefer innebär bland annat att de ska hålla budgeten, erbjuda 
en verksamhet med god kvalitet och en bra arbetsmiljö i 
en verksamhet som ofta präglas av knappa resurser och 
snabba förändringar. Krav från medarbetarna och dem som 
verksamheten är till för samt deras anhöriga handlar om 
att kunna skapa goda relationer och tillit. Omsorg och vård 
ska vara likvärdig för alla men samtidigt personcentrerad 
med särskild hänsyn taget till varje unik individ. Chefer och 
ledare förväntas kunna motivera medarbetare i olika faser 
av förändringsprocesser och göra prioriteringar av vilka 
förändringar som är viktiga. Det är mycket att ta hänsyn till. 
Vår forskning visar på att chefer och ledare inom äldre och 
funktionshinderområdet ställs inför ett flertal värdedilem
man där beslut ibland måste tas som kan strida mot egna 
värderingar eller mot medarbetares eller patienters/brukares 
önskemål.

Studier av sunt ledarskapande
I olika studier har vi undersökt chefs och ledarskapets 
vardagsvillkor. I såväl, offentliga, privata som ideella vård 
och omsorgsorganisationer, främst i Sverige men också i 
Indien har chefer och ledare på olika nivåer, i enkäter, genom 
intervjuer och observationer berättat om sin vardag och sina 
arbetsvillkor och hur ett hållbart och sunt ledarskap kan 
skapas. Kvalitativa resultat har använts för att skapa frågor 
och hypoteser som används i större kvantitativa studier. Till 
exempel har vi frågat om hur etiska värderingar och olika 
stödresurser påverkar deras egen hållbarhet och möjlighe
terna att leda på ett sunt sätt. Vi har ställt frågor om vad som 
krävs för ett bra och hållbart ledarskap och vilka ”överlev
nadsstrategier” chefer själva använder sig av vid exempelvis 
stora förändringar. Detta har gett oss kunskaper om vad 
chefer själva anser krävs för ett sunt och hållbart ledarskap.

Mindre kontroll och större tillit
Vi ser att förväntningarna på chefer och deras ledarskap  
håller på att förändras. Allt fler medarbetare och de som 
verksamheten är till för efterfrågar mindre kontroll och 
större tillit. En verksamhetsfokuserad och tillitsbaserad in
riktning i ledarskapet har blivit viktigare än tidigare, vilket 
innebär en förändring från New Public Management, NPM 
som har varit rådande i flera kommuner de senaste 15–20 
åren. 

Förutsättningar för ledarskapande
Vi kan konstatera att chefer måste få tid att leda. Flera chefer 
i våra olika studier efterfrågar handledning i att prioritera i 
chefs och ledarskapets olika dilemman samt ett administra
tivt stöd i personal och ekonomifrågor. Hänsyn behöver tas 
till hur verksamheten är organiserad – i en eller flera enheter 
eller inriktningar – och till medarbetares kompetens och 
gruppers sammansättning.  Vi har sett att ett nära admi
nistrativt stöd som kan avlasta vissa uppgifter i chefskapet 
minskar chefers dilemman och möjliggör för dem att vara 
mer ”härvarande”. Kontinuerlig handledning och fördjupad 
utbildning med olika färdighetsträningar är andra exempel 
på vad som kan ge cheferna bättre förutsättningar att hantera 
de specifika dilemman som de ställs inför.

Att leda sunt
Sedan 2016 finns ett arbetsmaterial för chefer som kan  
ge stöd i hur ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap i  
vardag och förändring kan ta form. Materialet användes i  
en omfattande nationell ledarutbildning av äldreomsorgens  
chefer där vi genomförde en stor undersökning med chefer  
inom privat och kommunal äldreomsorg. Studien resulterade 
bland annat i en forskningsrapport om hur chefer inom 
äldre omsorgen kan få en mer hållbar arbetssituation. Resul
tatet visade bland annat att chefer har ett antal kolliderande 
värden att hantera. Motsvarande frågeställningar kommer 
nu att användas i en studie av chefer inom individ och fa
miljeomsorgen samt i ett projekt där vi studerar hembaserad 
äldreomsorg i Sverige och i Indien. Tanken är att vi ska kunna 
utveckla vårt tidigare material för ett hållbart ledarskapande 
även till andra områden i välfärden. 

Slutsatser: 
• Andelen äldre ökar och de omsorgs och vårdinsatser som 
ges blir alltmer komplicerade. I relation till detta ser vi ett 
ökat behov av fokus på värdegrundsfrågor för att hantera 
skilda dilemman mellan brukare/klient/den äldre, dess 
anhöriga och medarbetare. 

• Ett nära, verksamhetsfokuserat och tillitsbaserat 
ledarskapande med fokus på dialog om förbättringsarbeten 
liksom möjligheter till erfarenhetsutbyte och reflektion 
efterfrågas.

• Det finns fortsatt ”sug” bland chefer och behov av verk
samhetsnära chefs och ledarutbildningar för att hantera 
komplexiteter och olika värdedilemman.

• Administrativa stödfunktioner för direkt chefs och led
ningsarbete samt utvecklingsarbete utifrån att de som finns 
i eller närmast verksamheten har viktigt kunskap om hur 
arbetet kan utvecklas och följas upp möjliggör ett härvarande 
ledarskapande.

• Framtidens ledarskapande innebär goda insikter om 
välbefinnande och livsbalans, ett sunt förhållningssätt med 
hållbarhetstänk i både vad och hur till det egna chefs och 
ledarskapet, medarbetarskapet som till verksamheten och 
de som den främst är till för! l

Referenser: Dellve, L. & Eriksson, A. (2016) Hållbart ledarskap i vardag och för
ändring. Högskolan Borås; Styrning, Organisering och ledning 2016:1

Dellve, L & Eriksson, A. (2016) Ett arbetsmaterial för att stödja Hållbart och hälso
främjande ledarskap i vardag och förändring.  
https://socav.gu.se/Samverkan/hallbartochhalsoframjandeledarskapoch 
arbetsliv 

Dellve, L., & Eriksson, A. (2017). Healthpromoting managerial work: A theoretical 
framework for a leadership program that supports knowledge and capability to 
craft sustainable work practices in daily practice and during organizational change. 
Societies, 7(2), 1218.

Dellve, L. & Wolmesjö, M. Red. (2016) 
Ledarskap i äldreomsorgen: att leda inte
grerat värdeskapande i en röra av värden 
och förutsättningar Borås: Högskolan 
i Borås. Vetenskap för profession. 
Nr 35:2016.
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tion i omvandling. Om förändringar 
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inom den kommunala äldre och han
dikappomsorgen. Lund: Socialhög
skolan, Lunds universitet. Diss. 
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samheten och första linjens chefsarbete. 
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Wolmesjö, Maria (2016) Ledarska
pande – potentialer i samverkan. 
I Johansson, S. & Tagizadeh Larsson, 
A. (red) Förändringsperspektiv på 
äldreomsorgen. Att leva med andra. 
Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Forskare skriver

LOTTA DELLVE
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Forskare skriver

Kraftens hus – nytänk 
för cancerpatienter
n Patientdriven social innovation för cancer-
drabbade – Kraftens hus i Borås är ett av 
Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt i 
offentlig sektor 2019.

Var tredje person i Sverige kommer få en cancer
diagnos under sin levnadstid. Många överlever, 
men livet förändras för den som blir sjuk och 
för de närstående, på arbetet och i andra sociala 
sammanhang. Ett cancerbesked väcker många 

frågor både hos den sjuka och hos närstående. Sjukvården 
sköter det medicinska men vem tar hand om allt det andra?

– En cancersjukdom förändrar livet på många plan för 
alla cancerberörda. Därför har vi tänkt i nya banor om hur 
olika resurser och samhällsorganisationer kan samlas och 
utveckla det stödet till cancerberörda tillsammans, säger 
Carina Mannefred, verksamhetsansvarig vid Kraftens hus.

Initiativet startades från cancerdrabbade själva, genom 
Regionalt cancercentrum (RCC) Västs patient och när stående 
råd. Under ett och ett halvt år samlades flera samhällsaktörer 
som på olika sätt involveras i en cancersjuks liv i design work
shops för att identifierades vilka behov och möjligheter som 
fanns att tillsammans utveckla nya och bättre former av stöd. 
Resultatet blev Sveriges första stödcentrum för cancerberörda 
som är initierat och designat av, för och med cancerberörda.

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.
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Tävlar om  
Götapriset 
2019
Kraftens hus är nu en 
av fem finalister till 
Götapriset som delats 
ut till Sveriges bästa 
utvecklingsprojekt i 
offentlig sektor. Den 
slutliga vinnaren kom-
mer att presenteras på 
Kvalitetsmässan den 
12 november på Svenska 
Mässan i Göteborg.

LÄKANDE. Kraftens hur är landets 
första stödcentrum för cancerberörda, 
initierat och designat av cancerberörda. 
Verksamhets ansvarig är Carina Mannefred, 
på bilden omgiven av patientföreträdarna 
May Ekeroth och Pia Bredegård.
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n CENTRE FOR Healthcare Improvement (CHI) 
är ett forsknings- och utbildningscentrum vid 
Chalmers tekniska högskola och hör till Institu-
tionen för teknikens ekonomi och organisation. 
Här finns expertis inom exempelvis kvalitets-
utveckling, logistik, produktionsplanering och 
innovation. CHI bedriver forskning, utbildning 
och nyttiggörande med målsättning att förbättra 
och utveckla sjukvården.

Målet med CHI är att tillsammans med svensk 
hälso- och sjukvård skapa och sprida forsknings-
baserad och handlingsorienterad kunskap om 
hur vi kan uppnå en bättre och säkrare hälso- 
och sjukvård.

– Med skarpa projekt som bedrivs i tät samver-
kan med olika aktörer inom den svenska hälso- 
och sjukvården testar och utvecklar vi konkreta 
idéer och modeller för en mer hållbar sjukvård 
som bättre möter framtida utmaningar, säger 
Andreas Hellström, vetenskaplig ledare vid CHI.

Flera av samverkansprojekten har uppmärk-
sammats och belönats. Vid två tillfällen har 

samverkan belönats med Dagens Medicins pris 
Guldskalpellen för mest innovativa utvecklings-
projekt inom svensk hälso- och sjukvård. 
Första gången för nya angreppssätt för att öka 
deltagandet i screening mot livmoderhals cancer 
i segregerade områden. Den andra gången för 
framtagning av mobila team för bättre vård 
av äldre med flera kroniska sjukdomar. I år är 
ett samverkansprojekt om patientdriven social 
innovation för cancerberörda en av fem finalister 
till Götapriset, som delats ut till Sveriges bästa 
utvecklingsprojekt i offentlig sektor. 

– Det kreativa och roliga är när vi med flera 
kompletterande kunskapsfält och olika erfaren-
heter samlas kring en utmaning och med ge-
mensamma krafter försöker finna nya lösningar, 
säger han och fortsätter: 

– Lösningarna finner vi sällan inom en enskild 
disciplin, och de mest innovativa lösningarna 
innefattar oftast olika parter och kunskapsfält. 
Det är ett fantastiskt roligt fält att arbeta inom.

TEXT: ANDREAS HELLSTRÖM

Spetskompetens  
utvecklar sjukvården

Forskare skriver

DEN 7 februari 2018, i anslutning till världscancer dagen, 
invigdes Kraftens hus. Lokalerna finns i Borås men stöd
centret är till för cancerberörda i hela Sjuhärad, för såväl 
människor under pågående behandling som färdigbe
handlade och närstående. Genom att erbjuda cancer
berörda emotionellt, socialt och praktiskt stöd utvecklar 
Kraftens hus en ny roll i den svenska välfärden i gräns
landet mellan cancervård och övriga samhällsfunktioner 
– allt i syfte att hitta och bejaka det friska och att komplet
tera sjukvårdens rehabilitering. 

Många behov rörande fysiskt, psykiskt och socialt stöd är 
gemensamma, oavsett diagnos. 

Verksamheten kompletterar därmed de diagnosspeci fika 
patientföreningarna. Den vidgar även målgruppen till att 
gälla cancerberörda och inkluderar därmed närstående, 
vän eller kollega etcetera. Dessa är inte inkluderade i sjuk
husets cancervård och oftast heller inte i patientförening
arnas verksamhet. 

Möjligheten att möta andra i liknande situation är cent
ral men i lokalerna skapar vi också möjlighet för informa
tion, stöd och aktiviteter med viktiga samhällsaktörer som 
sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

FORSKAREN ANDREAS Hellström på Center for Healthcare 
Improvement (CHI) på Chalmers tekniska högskola är 
ansvarig för den vetenskapliga delen av Kraftens hus. 

– Detta är ett mycket spännande projekt, ett innova
tionsprojekt med många olika samverkande aktörer. Det 
gemensamma syftet är att vara ett komplement till vården 
som står inför stora utmaningar. Initiativet kom från pa
tienter och närstående som såg luckan i systemet, bristen 
på rehabilitering och psykosocialt stöd, och därefter har vi 
tillsammans med alla aktörer designat verksamheten för 
att möta det gemensamma behovet.

– Rent vetenskapligt tittar vi på vad vi kan lära oss av 
denna typ av patientdrivna innovationer, om det finns en 
hållbar process i detta som kanske kan leda fram till kom
mande nationella strategier.

– Vi undersöker också hur olika välfärdsorganisationer 
kan samarbeta för att ge ett bättre stöd. Det behövs en 
plattform för att vi ska kunna överbrygga de organisa
toriska mellanrummen. Kraftens hus är ett exempel på 
hur man kan underlätta samverkan mellan alla instanser 
i en cancerpatients liv. Idag hänger det inte alltid ihop, rätt 
information når inte ut till alla berörda idag. Rent kon
kret finns det aktuella siffror som visar att sjukfrånvaron 
ökar hos närstående till cancersjuka, fortsätter Andreas 
Hellström. l

TEXT: ANDREAS HELLSTRÖM

FoU-nytt

Andreas Hellström, vetenskaplig ledare vid 
Centre for Healthcare Improvement (CHI).

”En cancersjukdom förändrar livet på 
många plan för alla cancerberörda. ”

Cecilia Mannefred, Kraftens hus



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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Krönikan

Just nu produceras högkvalitativ vård i det svenska 
sjukvårdsystemet, men den är i vissa avseenden 
otillräcklig sett till volym. Väntetiderna till vissa 
behandlingar är för långa redan idag. Och framför 
oss väntar ännu tuffare prövningar. Ska vi klara de 

utmaningar vi står inför inom de kommande 10–15 åren 
måste regionerna prioritera och göra mer med samma 
resurser. En fokusbreddning är nödvändig. Det är hög tid 
att ställa in siktet också på hög produktivitet.

Jag har under snart 30 år arbetat med ekonomi inom kom
muner och regioner. De senaste 20 åren i Region Örebro län. 
Genom åren har jag träffat många kloka personer i sektorn. 
En av dem var Stefan Ackerby, dåvarande biträdande chefs
ekonom på SKL (numera tyvärr inte längre bland oss). 

PÅ EN KEFkonferens i början av 2000talet väckte Stefan 
mitt intresse för produktivitet och effektivitet inom hälso 
och sjukvård. Jag minns det så väl. Det kan tyckas märkligt 
att en föreläsning naglat sig fast i minnet i femton år. Men 
Stefan var tidigt ute och satte fingret på något mycket 
viktigt: betydelsen av att ”göra rätt saker” (yttre effektivitet) 
och att ”göra saker rätt” (inre effektivitet). Och, en viktig 

 förutsättning för både inre och yttre effektivitet är en hög 
produktivitet. 

På nationell nivå görs det effektivitetsjämförelser länder 
emellan. Många studier visar att det svenska hälso och 
sjukvårdssystemet står sig väl i relation till många andra 
länder. I en studie publicerad av SKL i juni 2018 bedömdes 
det svenska hälso och sjukvårdssystemet ha en mycket hög 
effektivitet. Jämförelsestudien visar att kvaliteten ligger 
i topp, medan kostnaderna i relation till BNP ligger i nivå 
med många västeuropeiska länder.

FLERA AKTUELLA förändringar, till exempel införandet av 
standardiserade vårdprocesser och nivåstrukturering, borga r 
även för fortsatt höga kvalitetsresultat och en mer jämlik 
vård. Det är naturligtvis en mycket positiv utveckling, men 
innebär inte med automatik att vi kommer att klara de ut
maningar som följer av stora demografiskt effekter kombi
nerad med en relativt svag skatteunderlagstillväxt. 

Visst, hög kvalitet kommer vi att ha och ska vi ha, men 
kommer vi klara av att producera tillräckligt mycket? 
Sällan eller aldrig är det ökad produktivitet som är det 
uttalade grundmotivet för hur utbudet av sjukvårdstjänster 
organiseras och utformas. Inte heller pågående digitali
seringsprojekt drivs alltid med ökad produktivitet som 
främsta förtecken. 

Det är förstås svårt att påstå att pågående digitaliserings 
och kvalitetsutveckling är fel. Men slutresultatet av en 
utveckling påverkas förstås av de mål som sätts upp för en 
utveckling, och här måste produktiviteten prioriteras och 
ges utrymme. l

Månadens 
krönikör

Vårdens produktivitet 
måste öka

LENNART FROMMEGÅRD

Ekonomidirektör i Region Örebro 
län. Han har också varit styrelse-
medlem i KEF.

”Sällan eller aldrig är det ökad  
produktivitet som är det uttalade 
grundmotivet för hur utbudet av sjuk
vårdstjänster organiseras och utformas.”
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Med vår engagemangsmodell ser vi helheten hos kunden och vikten av att 
vårda relationen med kunden i ett partnerskap över tid. 

Vi vill bidra med djup kompetens och förstå våra kunders affär och kultur, 
relaterade till affärsprocesser och system.

Arribatec har mångårig erfarenhet av att implementera affärssystem till 
offentlig sektor och levererar lösningar och tjänster inom ekonomiområdet. 

Vår kärnkompetens är Unit4 Business World (Agresso).
Till kommuner levererar vi också framtidens ekonomisystem, Xledger, som är en 

äkta molntjänst med automatiserade och digitaliserade processer.

Utmana oss att ta er till nästa nivå!

Vi är inte som alla andra!

arribatec.com

Välkommen att kontakta oss på
telefon 0722 – 44 00 34, eller mail info@arribatec.com. 

Läs mer på arribatec.com!

Vår vision är – lite mer, lite bättre och 
med bästa möjliga service till våra kunder!
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Visma Enterprise AB
sales.enterpriseab@visma.com • visma.se/enterprise

Framtidens Visma Affärslösningar
Lutade mot ett halvt sekels erfarenhet utvecklar vi 

affärslösningar som möter morgondagens förväntningar.

visma.se/affarslosningar 


