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Kommunen, digitaliseringen och samhället
- en undersökning om digitaliseringens roll i samhällsbyggnaden bland kommuner

Förord till undersökningen

”För att kommunerna ska kunna möta
samhällsutvecklingen krävs att de har en
kapacitet som står i proportion till dels de
uppgifter som ska utföras, dels till den service
och välfärd som invånarna har rätt till”

Demoskop har på uppdrag av TietoEVRY intervjuat
kommundirektörer. Vi har tagit avstamp i
kommunutredningens kapacitetsbegrepp för att förstå hur
ens kapacitet uppfattas idag, hur digitaliseringen kan
understödja utvecklingen, samt i vilken utsträckning man
upplever att man är digitaliserade i dagsläget.

- “Starkare kommuner – med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget” (SOU2020:8)

Undersökningen och dess resultat redovisas i sin helhet
tillsammans med Demoskops slutsatser. Vi anser att
dessa frågor måste diskuteras i en objektiv dialog där
välfärdsutmaningarna och lösningsorienterade idéer
dominerar samtalet.

Kommunen, digitaliseringen och samhället
- en undersökning om digitaliseringens roll i samhällsbyggnaden bland kommuner

Det har länge pratats om de utmaningar som kommunerna
ställs inför utifrån bland annat den demografiska utvecklingen,
urbaniseringen och de ekonomiska förutsättningarna. I grund
och botten handlar det om hur vi gemensamt ska lösa
samhällets och välfärdens kommande utmaningarna.

Slutsatserna från förra årets kommunutredning är bakgrunden
för vår ambition att få en bild av hur kommunerna själva ser på
sin kapacitet – både för att klara sitt grundläggande uppdrag,
men framförallt på den kapacitet de har för att möta framtiden.
Vi vill få svar på hur denna utvecklingskapacitet förhåller sig till
kommunernas digitalisering, dess status och dess möjligheter.
Digitaliseringen kommer inte kunna lösa allt, men det kan vara
ett viktigt medel i den stora lösningen för att kommunerna ska
kunna möte samhällsutvecklingen.

Hur förhåller sig kommunens syn på digitaliseringen i relation till
Sveriges digitaliseringsstrategi, där vi ska vara bäst i världen på att
nyttja digitaliseringen?
Det vi kan konstatera utifrån kommunernas svar är att det saknas
tid, kompetens och ekonomiska resurser för att utveckla
kommunernas verksamhet för att säkerställa en framtida förändring
som ger möjlighet att klara av utmaningarna. När det inte finns en
utvecklingskapacitet i majoriteten av kommunerna, hur ska vi då
kunna möta t.ex. den demografiska utvecklingen? Det är den stora
frågan.
Bengt-Göran Kangas, ansvarig offentlig sektor,
TietoEVRY Sverige
Thomas Brånfelt, affärsutveckling & strategi offentlig sektor,
TietoEVRY Sverige

Om undersökningen
Syfte

Att undersöka kommunchefers syn på prioriterade
verksamhetsfrågor och vilken kapacitet man upplever att man
har idag i verksamheten. Hur digitaliseringen kan understödja
utvecklingen och i vilken utsträckning man upplever att man är
digitaliserade i dagsläget.

Metod

Telefonintervjuer

Målgrupp

Kommunchefer som representerar både stora och små
kommuner, samt en geografisk spridning i Sverige.
Storleksdefinitionen utgår från SKR:s kommungruppsindelning.
I rapporten definieras mindre kommuner som upp till 40 000
invånare och större kommuner som fler än 40 000 invånare.

Antal intervjuer

76 intervjuer

Fältperiod

30 augusti – 30 september 2021

Ansvariga

Kund
Demoskop

TietoEVRY
Erik Berling

Innehåll
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sammanfattning och slutsatser
Driftskapacitet och utvecklingskapacitet
Möjligheter med digitalisering relaterat till kapacitet
Grad av digitalisering i dagsläget
Vikten av att kunna mäta effekter
Viktigaste verksamhetsfrågorna

I rapporten återfinns både sammanfattande grafer, urval av belysande citat från intervjuerna och
sammanfattande analyser.

1. Sammanfattning
och slutsatser

Sammanfattning och slutsatser
➢ Det finns i relativt stor utsträckning driftskapacitet hos
kommunerna för att klara det löpande arbetet i
dagsläget. Men däremot anser majoriteten inte att de
har strategisk utvecklingskapacitet för att mer
långsiktigt kunna fullgöra sina uppdrag för att möta
samhällsutvecklingen.
➢ 3 av 4 är inte nöjda med de digitala lösningar som
de har idag relaterat till kapaciteten, framförallt
avseende utvecklingskapaciteten.

➢ På frågan om i vilken utsträckning man anser att man är
digitaliserade i stort, så svarar majoriteten (63%) att de
endast är det i viss utsträckning.
Det är en större andel som anser att de är digitaliserade
i liten utsträckning (25%) än de som tycker att de är det
i stor utsträckning (12%).

BILD

Sammanfattning och slutsatser
➢ Det finns genomgående en önskan om att det från
centralt/nationellt håll tas initiativ till digitala
lösningar som kan främja utvecklingskapaciteten.
Då man inte känner att man har resurserna själva
inom kommunen, varken avseende tid, kompetens
eller pengar.
➢ Flera kommunchefer menar att de inte har tid och
resurser till att ens göra det förarbete som behövs
avseende kartläggning av de behov som finns.
➢ Det finns en tydlig bild av att en större samverkan
mellan kommunerna skulle kunna skapa möjlighet till
att vara mer innovativ. Det skulle skapa möjligheter till
en bättre infrastruktur. Önskemål finns om finns om
en gemensam utförarorganisation.

BILD

Sammanfattning och slutsatser
➢ Samverkan inom kommunerna anser man fungera
bra. Berörda enheter som arbetar med gemensamma
frågor har en bra dialog bland annat i form av
regelbundna möten.
➢ Styrningen mot uppsatta mål och vilka nyckeltal och
system som man fokuserar på skiljer sig mycket åt.
➢ Vikten som man lägger vid betydelsen av att kunna
mäta och följa upp effekterna av de insatser som
görs är tydlig.
➢ Det är tydligt att de frågor som man anser vara de
absolut viktigaste är kärnfrågorna skola, vård,
omsorg tillsammans med bostäder. Det blir i viss
mån på bekostnad av andra frågor som t.ex.
integration och klimatfrågor.

BILD

Sammanfattning och slutsatser
➢ Kommunens ekonomi har också genomgående ett
stort fokus i allt. Begränsade resurser leder till
prioriteringar med fokus på att klara den löpande
verksamheten, d.v.s. driftskapaciteten.
➢ Utvecklingskapaciteten blir ett dåligt samvete och
man ser potential med en ökad digitalisering för att
förbättra situationen. Det finns en önskan om att
kunna involvera medborgarna i utvecklingen via
digitala lösningar.

BILD

2. Driftskapacitet
och utvecklingskapacitet

Driftskapacitet
och utvecklingskapacitet
Majoriteten anser att de har
driftskapacitet i relativt stor
utsträckning.
Avseende utvecklingskapacitet så
upplever majoriteten istället att de
endast har upp till 50 procents
utvecklingskapacitet.
Fråga: Kommunutredningen gör
skillnad mellan kommunernas
driftskapacitet och
utvecklingskapacitet
D.v.s. att det inte räcker för en kommun
att bara ha en driftskapacitet för att
klara det löpande arbetet. Att
kommunen också måste ha strategisk
utvecklingskapacitet som ger långsiktig
förmåga att fullgöra sitt uppdrag och att
möta samhällsutvecklingen. I vilken
utsträckning har ni i er kommun:
- Driftskapacitet (0-100%)
- Utvecklingskapacitet (0-100%)
Bas: Samtliga, 76 intervjuer

➢ Driftskapacitet
➢ 95% av de som anser att de kan uppskatta sin
driftskapacitet upplever att den är 80% eller högre
➢ Samtliga av dem upplever att driftskapaciteten är
mer än 50%

➢ Utvecklingskapacitet
➢ Majoriteten (57%) av de som anser att de kan
uppskatta sin utvecklingskapacitet upplever att den
endast är upp till 50%
➢ Störst är bristen på kapacitet i de mindre kommunerna
➢ 24% upplever att utvecklingskapaciteten är 80% eller
högre

1 av 4 upplever att de inte kan ge en sammanfattande bedömning av
respektive kapacitetsaspekt.

3. Möjligheter med digitalisering
relaterat till kapacitet

Möjligheter med
digitalisering

Samtliga

Mindre kommuner

Större kommuner

100%
90%
83%
3 av 4 är inte nöjda med de digitala
lösningar som de har idag kopplat
till kapacitet.
Missnöjet är störst (83%) hos de
större kommunerna.

80%

76%

69%

70%
60%
50%

Fråga: Hur tänker ni kring
möjligheter med digitalisering
kopplat till driftskapacitet och
utvecklingskapacitet.

40%

- Är ni nöjda med de lösningar som
ni har idag?

20%

31%
30%

24%
17%

10%
Bas: Samtliga, 76 intervjuer
Mindre kommuner, 36 intervjuer
Större kommuner, 40 intervjuer

0%
Ja

Nej

Missnöjet är
kopplat till
utvecklingskapaciteten

➢ Missnöjet med de digitala lösningarna är framförallt
kopplat till utvecklingskapaciteten
➢ När vi tittar på svaren avseende vad man framförallt ser skulle
kunna bli bättre med de digitala lösningarna, så relaterar de
framförallt till utvecklingskapaciteten. Att man ser behovet av att
kunna möta framtida utmaningar med tjänsterna på ett bättre
sätt än man har möjlighet att göra i dagsläget
➢ Det handlar till stor del om att kunna anpassa lösningarna till att
bli mer skräddarsydda för medborgarna, samt att kunna arbeta
effektivare med dem
➢ Driftskapaciteten via de befintliga tjänsterna finns men man ser
behovet av att jobba mer effektivt med dem

Vad skulle kunna bli bättre?

Urval av belysande citat
från intervjuerna

• ”Att vi har ett större perspektiv än vi har idag. Vi tittar mycket på interna lösningar men vi behöver ha ett större och bredare
perspektiv.”
• ’”Bättre nationell infrastruktur med en gemensam utförarorganisation.”
• ”Ytterligare steg i digitaliseringen genom samarbete i större utsträckning med andra kommuner. En annan förbättring kan ske
genom att ta bort vissa arbetsmoment för att göra driften effektivare och billigare.”
• ”Välfärdstjänsterna behöver både automatiseras och digitaliseras och där är vi inte idag.”

• ”Vi skulle kunna använda våra system effektivare. Vi behöver utveckla den digitala servicen gentemot våra medborgare och
därigenom öka tillgängligheten.”
• ”E-tjänster skulle kunna bli betydligt bättre än idag och där har vi ett utvecklingsområde. Gemensamma system mellan kommunerna
skulle innebära mycket stora möjligheter till förbättringar.”
• ”Det vore bra med ett IT-stöd som är anpassat efter de förutsättningar som gäller i en kommun.”

• ”Mycket handlar om att sortera stora informationsmängder och att åskådliggöra informationen på ett bra sätt.”

Vilka hinder och möjligheter finns det?

Urval av belysande citat
från intervjuerna

• ”Våra resurser är otillräckliga och därför hinner vi inte med att ställa om. Det förarbete som är en förutsättning för att nå ett gott
resultat hinns inte riktigt med. Möjligheten att göra förbättringar på detta område ser jag annars som mycket goda. Annars finns alla
möjligheter.”
• ”Vårt alltför rigida sätt att budgetera är ett hinder. Jag har initierat att avsätta medel specifikt för detta ändamål vilket har använts
exempelvis för utveckling av ny teknik i form av chatt-robotar.”
• ”Ekonomiska och personella resurser är otillräckliga.”
• ”Vi är i ett skede där det inte räcker med e-tjänster utan vi behöver lyssna av vad medborgare och andra har för behov. För att
fullgöra detta uppdrag så krävs investeringar för att implementera nya funktioner vilket i sin tur kräver en kompetensutveckling av
personalen.”
• ”Statens regelverk är för stelt och utgör en hindrande faktor.”

• ”Sveriges kommuner och regioner hjälper till viss del men det som saknas är en gemensam utförarorganisation.”
• ”Det krävs en automatisering och när det är genomfört så finns goda möjligheter att minska driftskostnaderna.”

• ”En möjlighet hade varit om det funnits nationellt stöd till verksamhetsutveckling, exempelvis gällande robotisering och artificiell
intelligens som är krävande både ekonomiskt och tidsmässigt.”

Vilka hinder och möjligheter finns det?

Urval av belysande citat
från intervjuerna

• ”Hinder dels i form av tid och dels utvecklingskapaciteten är begränsande. Den ökade digitaliseringen gör att samverkan med
andra kommuner finns som en grund att bygga vidare på. Pandemin har givit en skjuts åt den digitala ekologin och därmed skapat
bättre utvecklingsmöjligheter.”

• ”Hinder gällande e-tjänster är höga kostnader. Vi arbetar gemensamt i hela länet med e-tjänster. Det har då blivit tydligt vilka
fördelar och vinster som kan uppnås när man arbetar gemensamt kommunerna emellan.”
• ”Möjligheten är behovet av och efterfrågan på digitala tjänster. Hinder är den bristande nationella samsynen och
framförhållningen.”
• ”Vi skulle önska att det fanns litet mer av statligt driv eller från SKR. Det är svårt för kommunerna att hantera detta på egen hand.
Vi måste digitalisera då vi inte kommer att klara personalförsörjningen framöver.”
• ”Hinder finns i form av infrastruktur och bristande kompetens och otillräckliga resurser. Möjligheter finns genom både vilja och
förmåga till nytänkande. En annan aspekt som kan innebära möjligheter är att det finns tydliga effektivitetskrav.”

• ”Det är inte rent tekniska hinder utan snarast så saknas en förståelse för att använda digitala verktyg vilket som nämnts tidigare är
en pedagogisk uppgift.”
• ”Ofta ligger fokus på att räkna antalet tjänster. Vi anser att fokus istället bör ligga på nyttan för medborgarna vilket gör denna resa
längre. Det finns möjlighet att frigöra resurser för att öka de sociala kontakterna genom exempelvis digital monitorering för brukare i
vård och omsorg. Detta skulle kunna frigöra resurser så att vi istället kan fokusera på det mellanmänskliga mötet.”

Sammanfattning – möjligheterna med digitalisering
➢ 3 av 4 är inte nöjda med de digitala lösningar som de
har idag relaterat till framförallt utvecklingskapaciteten

➢ Det man framförallt ser skulle kunna bli bättre är
o En gemensam samordning från centralt/nationellt håll
o Gemensamma system mellan kommunerna
o En effektivisering och automatisering av
välfärdstjänsterna
o En större anpassning av systemen till kommunernas
verksamheter
o Bättre anpassning till nyttan för medborgarna

➢ Det man framförallt ser som hinder i dagsläget är
o Brist på ekonomiska resurser
o Brist på tid. Det är fullt upp med det löpande operativa
arbetet
o Brist på egen kompetens inom den egna kommunen.

BILD

4. Grad av digitalisering
i dagsläget

Grad av
digitalisering i
stort
Majoriteten (63%) upplever att de
endast är digitaliserade i viss
utsträckning (betyg 3 på en 5 gradig
skala).
Det är en tydligt större andel som
anser att de är digitaliserade i liten
utsträckning (1 av 4) än som anser att
de är det i stor utsträckning (1 av 10)
Fördelningen är relativt liknande
mellan större och mindre kommuner.
Fråga: Om du sammanfattningsvis
på en skala 1–5 skulle summera hur
digitaliserade du tycker att ni i er
kommun är, där 1 innebär ”I väldigt
liten utsträckning” och 5 ”I väldigt stor
utsträckning”. Var på skalan skulle ni
hamna då?
Bas: Samtliga, 76 intervjuer
Mindre kommuner, 36 intervjuer
Större kommuner, 40 intervjuer

Samtliga 1

Mindre kommuner

Större kommuner

11

63

8

2
0%

24

64

13

28

63
20%

20

40%

5 I väldigt stor utsträckning

1

60%

4

3

2

80%

2
100%

1 I väldigt liten utsträckning

5. Vikten av att kunna mäta
effekter

Vikten av att
kunna mäta
effekter av olika
insatser
9 av 10 tycker att betydelsen av att
kunna mäta effekten av sina insatser
är stor. Majoriteten (63%) svarar att det
är väldigt viktigt.
Det är ingen som inte tycker att det är
viktigt.
Det är en liknande fördelning bland
större och mindre kommuner.

Samtliga

63

Mindre kommuner

67

Större kommuner

- Hur viktigt skulle du säga att det är
att följa upp effekterna? På en skala
1–5 där 1 innebär ”Inte så viktigt”
och 5 ”Väldigt viktigt”
Bas: Samtliga, 76 intervjuer
Mindre kommuner, 36 intervjuer
Större kommuner, 40 intervjuer
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5 Väldigt viktigt

8

25

60

0%
Fråga: Man pratar ofta om att mäta
och följa upp effekten av olika insatser.
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4
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8

8
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1 Inte så viktigt
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Hur arbetar ni idag med att mäta och följa upp?

Urval av belysande citat
från intervjuerna

• ”Vi mäter och följer upp hur mycket som helst och försöker att hitta nyckeltal som är relevanta. Detta för att öka tiden till
kommunikation och dialog mellan våra medarbetare internt och inte minst att ha en dialog med medborgarna.”

• ”Kommunen har infört ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå som sedan aggregeras till sektorsnivå. Ett års mål som
följs genom verksamhetsinsatser inom exempelvis klimatomställning. Vi försöker då fokusera på att göra rätt saker och inte bara att
göra sakerna rätt. Det kan då ske genom informationskampanjer och liknande vid exempelvis en återvinningscentral. Sedan följer vi
upp genom att mäta om medborgarnas beteende har ändrats och om återvinningen därigenom har blivit effektivare.”
• ”Vid exempelvis ett digitaliseringsprojekt så sätter vi tydliga mål för att medel inte ska användas utan att koppla inköp och annat till
målet.”
• ”För min del använder jag nyckeltal i min ledningsgrupp. En politiskt uttryckt vilja ligger givetvis i botten och sedan utarbetar vi från
det med strategi och tillväxtplan på en mandatperiod för att nå målen. Vi använder även översiktsplaner med en längre tidshorisont
på 10-15 år som komplement.”
• ”Vi har ett övergripande system där vi i realtid kan följa alla nyckeltal. Vi hämtar sedan information från detta system för att
upprätta kommunens årsbokslut.”

• ”Regelbundet genom månadsrapporter och i samband med kvartals- och helårsrapporter.”

Hur arbetar ni idag med att mäta och följa upp?

Urval av belysande citat
från intervjuerna

• ”Vi har en tydlig struktur från strategiska mål via aktivitet och uppföljning av uppnådda resultat till regelbunden systematisk återkoppling
till den politiska ledningen. ”
• ”När ett system för att mäta effekt och vinst införs så kan man sätta upp nyttokalkyler. Där har vi fortfarande ett arbete att utföra för
att nå ända fram.”
• ”Vi sammanställer två tertialrapporter, årsbokslut och har uppsiktsmöten.”
• ”Vi använder Sveriges kommuner och regioners nyckeltal (Kolada). Vi försöker dock använda dessa nyckeltal så sparsamt som
möjligt. Det är lätt att gå vilse bland alla dessa nyckeltal. Vi försöker istället minska ned mängden av nyckeltal då de många gånger
inte är relevanta för våra syften.”
• ”Vi har vårt uppföljningssystem Hypergene.”
• ”Vi mäter och följer upp men vi har identifierat att vi behöver intensifiera arbetet med analys och att tydligt visa på effekterna av
det vi har gjort.”

• ”Vi försöker följa utvecklingen och beroende av vilken verksamhet det gäller hela tiden söka sätt att mäta och följa upp. Detta för att
på ett bättre sätt se effekten av olika insatser.”
• ”Vi försöker hitta nyckeltal som har fokus på det som medborgarna efterfrågar istället för tillgängliga nyckeltal från Sveriges
Kommuner och Regioner. Det är viktigare att mäta rätt saker än själva mätningen i sig. Medborgare och brukare är de som själva
måste definiera vad som är viktigt och jag tycker att myndigheterna fokuserar mer på själva statistiken än vad som är viktigt och
relevant.”

Hur arbetar ni idag med att mäta och följa upp?

Urval av belysande citat
från intervjuerna

• ”Det fungerar bristfälligt idag och uppföljning sker inte alltid.”
• ”Vi har medborgarenkäter, medarbetarenkäter och en nöjdkundenkät där vi mäter hur nöjda medborgarna är med den kommunala
servicen. Där har vi funnit att medborgarna gärna önskar fler och mer av e-tjänster.”
• ”Vi följer upp den digitala utvecklingen i kommunen med hjälp av verktyget Dimios.”

• ”Uppföljningar sker varje tertial och genom årsredovisningar.”
• ”Vi mäter och följer upp varje månad, kvartal, delårsrapporter, årsrapporter. Kort sagt; Vi mäter och följer upp i stort hela tiden.”

• ”Vi har ändrat i våra mätsystem genom att ha ett ingångsvärde och sedan gör vi en insats eller aktivitet och följer upp effekten av
denna insats. Vi använder alltså inte nyckeltal primärt för att följa upp kommunens verksamheter.
• ”Vi är ISO-certifierade vilket är ett sätt att mäta och följa upp. Vi gör olika enkätundersökningar och sätter ofta upp mål i
samband med ett projekt som vi sedan följer upp.”
• ”Vi mäter och följer upp via Sveriges Kommuner och Regioners nyckeltal (Kolada). Vi är noga med att alla förvaltningar ska
rapportera in till Kolada.”

Sammanfattning – att kunna mäta effekter
➢ 9 av 10 tycker att betydelsen av att kunna mäta effekter
av sina insatser är stor

➢ Det finns en tydlig ambition att utgå från nyttan för
kommunens invånare
➢ Det finns dock en väldigt spridd bild av hur man
faktiskt mäter i dagsläget.
o Majoriteten utgår från övergripande sammanställningar i
skriftliga bokslut med olika frekvens under året
o Många använder Sveriges kommuners nyckeltal i
Kolada som utgångspunkt. Men försöker anpassa dem till
sin egen verksamhet.
o Det nämns olika typer av uppföljningssystem som t.ex.
Hypergene och Dimios
o Olika typer av enkäter, bland annat medborgarenkäter
och medarbetarenkäter används

BILD

Sammanfattning – att kunna mäta effekter
➢ Det finns ett behov av att definiera relevanta
nyckeltal. Samt att de inte blir för många.

➢ Det finns i viss utsträckning ett dåligt samvete för att
mätningen borde ske i större utsträckning och på ett
effektivare sätt
BILD

6. Viktigaste
verksamhetsfrågorna

Hur viktiga olika
frågor är

Skola

96

Barnomsorg

59

40

Äldreomsorg

68

Trygghet och säkerhet
Överlag är samtliga frågor viktiga,
men det blir tydligt att vissa är ännu
viktigare, t.ex. skola och
kommunens ekonomi

Trafik och framkomlighet

1
29

65

50

Integration

4
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Barnomsorg

Äldreomsorgen är också tydligt
prioriterad (38%)
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Trygghet och
säkerhet

Kommunens ekonomi är efter
skolan det som har störst fokus
(46%)
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Jobb och
arbetstillfällen

Skolan (75%) är den tydligt mest
prioriterade frågan.
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Fråga: Om du måste välja, vilka tre
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Kommunens
ekonomi

Den finns också en tydlig skillnad i
frågor trygghet och säkerhet, 28% i
de större kommunerna jämfört med
6% i de mindre.

30%

Skola

De större kommunerna har också ett
ännu tydligare fokus på ekonomin
(55% jämfört med 36%).

Trygghet och
säkerhet

Skolan är i ännu högre grad i fokus de
större kommunerna (80% jämfört med
69%).
I de mindre kommunerna är
äldreomsorgen mer i fokus (47%
jämfört med 30%)

Större kommuner

Jobb och
arbetstillfällen

Det finns vissa skillnader i fokuset
hos de större respektive mindre
kommunerna.

Mindre kommuner

Ökat byggande av
bostäder

De tre viktigaste
frågorna

Varför är de frågorna viktigast?

Urval av belysande citat
från intervjuerna

• ”En adekvat skolutbildning är den enskilda mest avgörande skyddsfaktorn för ett hållbart samhälle. Balans i ekonomin är en
förutsättning bland annat för att möta en växande äldre befolkning. Tilliten till vårt demokratiska system och förutsättningarna för detta
bygger på att människor har egenmakt. Tilliten förutsätter också att medborgarna inser att man har både rättigheter och skyldigheter.”
• ”Det är vårt grundansvar inklusive en budget i balans. Äldreomsorg och skola är de första primära uppdragen i en kommun och att
verksamheterna har en ekonomin i balans är ett lagkrav.”
• ”I skolan formar vi nästa generation och trafik och framkomlighet ger en rörelse så att transporter kan ske på ett acceptabelt sätt.”
• ”Äldreomsorgen är högt prioriterad då vi har en åldrande befolkning med ökade omsorgsbehov. Bostadsbyggande är viktigt indirekt
genom att det möjliggör en ökad tillväxt då fler skattebetalande medborgare behöver någonstans att bo. Skolan är helt central för att
möjliggöra en bra utbildning.”
• ”Har man ordning på ekonomin så ger det förutsättningar för att prioritera de andra områdena vilket är politikens fokus. Äldreomsorg
och skola är kommunens huvuduppdrag.”
• ”Där sätter vi grunden för allt. Om vi inte sköter skolan så får vi problem längre fram när barnen sedan växer upp. Effekten blir den
samma gällande säkerhet och trygghet. Med otrygga medborgare ökar risken för att de senare tar irrationella beslut.”

Varför är de frågorna viktigast?

Urval av belysande citat
från intervjuerna

• ”Skolan är vår framtid och vi måste höja kunskapsnivån i kommunen och i landet. Äldreomsorgen påverkas av fler äldre och vi måste
ha en fin omsorg som tar hand om våra gamla. Ekonomin är grunden till hela vår välfärd.”

• ”Vårt kommunfullmäktige har beslutat om två fokusområden vilka handlar om människors möjlighet till egen försörjning och barns
uppväxtvillkor och trygghet. Vi har tidigare haft besvärande underskott i ekonomin som nu är i balans. Vi behöver nogsamt hålla
ekonomin i balans framgent, inte minst då vi står inför stora investeringsbehov.”
• ”De är viktigast för väljarna” (Skola, barnomsorg, äldreomsorg)
• ”Den sittande majoriteten har gått till val på dessa frågor och vunnit medborgarnas förtroende.” (Skola, hållbarhet, kommunens
ekonomi)
• ”Det skapar förutsättningar för att fullgöra vårt grunduppdrag att kunna ge service till våra medborgare och brukare.” (Skola, jobb,
kommunens ekonomi)

• ”Den kommunala ekonomin i balans är en förutsättning för att klara kommunens olika uppdrag. Vi kan inte ta ut hur mycket skatt som
helst för då riskerar utflyttningen att öka. Klimat och miljö är prioriterat då vi har pågående och framtida problem med
översvämningar, stormar och skogsbränder. På kort sikt kan besöksnäringen bli lidande när klimatet förändras med kortare eller
utebliven vintersäsong. Gällande kommunens skogsbestånd och därmed kopplad industri så kan det påverkas i negativ riktning av
förändrade ekologiska omständigheter.”

Vad är det som är hinder med dessa i er kommun?

Urval av belysande citat
från intervjuerna

• ”Utmaningen i skolan är kunskapsnivån och generellt utbildningsnivån för alla medborgare. Exempelvis skulle vi behöva fler med
högre utbildning. Äldreomsorgen fler som behöver kommunal service och även personalrekryteringsbehovet kan ibland stöta på
hinder. Gällande kompetensnivån så har vi detta problem redan idag. Ekonomin påverkas negativ då de statliga bidrag är alltför
kortsiktiga och för specifikt riktade.”
• ”Skolans utmaningar är att få ut goda samhällsmedborgare som går vidare i utbildningssystemet och sedan kan bli yrkesverksamma,
skattebetalande medborgare. Goda kommunikationer är en förutsättning för att vi ska kunna dra till oss kompetent arbetskraft.”
• ”En åldrande befolkning ställer krav på mer resurser i form av pengar och personal. Extra viktigt nu att satsa på skolan då resultaten
har fallit vilket kan bero av pandemin. Det behövs mer av olika resurser då resurserna är otillräckliga idag. Det behövs då
effektivisering generellt för att tillgängliggöra mer resurser.”
• ”Den demografiska utvecklingen där det blir allt fler äldre 80+ och antalet barn och unga minskar. Utmaningen kopplat till detta är att
fortsättningsvis leverera en god kvalitet med mindre resurser. En annan aspekt är att kunna förmedla och förklara för medborgarna
dessa ändrade förutsättningar när antalet barn och unga minskar och vi därmed drar ned verksamheten.”
• ”För att kunna göra satsningar som är framåtsyftande så krävs en balanserad ekonomi i botten. Den kommunala verksamheten
behöver vara så effektiv som möjligt då den täcker i princip hela livscykeln för medborgarna. Det är därmed mycket av långsiktiga och
dyrbara satsningar som lägger grunden för det framtida livet. Förståelsen och den reella möjligheten att arbeta förebyggande i
verksamheterna är nödvändig. Det an straffa sig längre fram genom en sämre livskvalitet för medborgarna och en svårhanterlig
kommunal ekonomi om det förebyggande arbetet sätts på undantag.”

Vad är det som är hinder med dessa i er kommun?

Urval av belysande citat
från intervjuerna

• ”Den stora utmaningen gällande klimatet kräver samarbete på alla nivåer. Kommunövergripande samarbete, samarbete regionalt,
nationellt och globalt. Vi måste utifrån befintliga ekonomiska medel göra mycket stora satsningar där vi först så småningom kan se
resultatet i form av ökade skatteintäkter. Samtidigt måste vi se till att alla andra verksamheter i kommunen fungerar på ett godtagbart
sätt. Skolan är nyckeln till det mesta genom att kunskapsbildning och integration mellan olika etniska grupper grundläggs där.
Samspel mellan människor och vilken värdegrund man ställer sig bakom är en annan aspekt av detta.”

• ”Utmaningen är en kombination av flera olika saker. Befolkningens förutsättningar i dess vida bemärkelse och de begränsade
ekonomiska villkoren i kommunen avgör hur dessa utmaningar ser ut. Nationellt är det en utmaning när skolresultaten har gått ned.
Alltfler äldre behöver allt mer vård.”
• ”Skolans utmaningar är att få ut goda samhällsmedborgare som går vidare i utbildningssystemet och sedan kan bli yrkesverksamma,
skattebetalande medborgare. Goda kommunikationer är en förutsättning för att vi ska kunna dra till oss kompetent arbetskraft.”
• ”Dagens krav från modern industriproduktion är väsentligt annorlunda än traditionell bruksindustri vilket i sin tur påverkar utformningen
av kommunens utbildningsinsatser för att få en uppdaterad arbetskraft. Det är även viktigt att inte enbart vara beroende av större
industrier utan även mindre och medelstora företag är nödvändiga för en bra utveckling av kommunen.”
• ”Det är att hinna få fram vettiga alternativ för att skapa dessa grundläggande förutsättningar.”

Sammanfattning – de viktigaste verksamhetsfrågorna
➢ Det är ett tydligt fokus på vård, skola och omsorg när
man ombeds att välja ut de viktigaste frågorna som
man arbetar med. Tydligt störst fokus är på skolan som
man ser som grunden för en bra framtid.
➢ I kombination med dessa frågor så är det ett stort fokus
på kommunens ekonomi. Vilket också avspeglas
genomgående i intervjuerna då mycket handlar om
prioritering och fördelning utifrån begränsade resurser
➢ Det finns en tydlig genomgående önskan om att kunna
involvera medborgarna i välfärdsfrågorna och här
ser man möjligheter med en ökad digitalisering
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