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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 3 maj 2016 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag
Jonas Sverkén

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Information från Kalmarhem AB
Föredragande: Bibbi Johansson, Kalmarhem AB

2.

Redovisning av kvalitetsmätningar 2015 samt
verksamhetsledningssystemet
Föredragande: Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret

3.

Genomgång av beslutsärenden
_______________
Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)
_______________

4.

Etablering av särskola, förskola och grundskola i kv. Telemarken
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Mats Linde m.fl.
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar, att utifrån gjorda utredningar om
särskola och övrig skolverksamhet, inrymma särskola, förskola,
mellanstadium och högstadium på kv. Telemarken. Det innebär att
årskurserna 4-6 på Lindöskolan samt årskurserna 7-9 på Vasaskolan
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och Kalmarsundsskolan flyttas till kv. Telemarken.
Investeringsbehov utifrån gjorda utredningar kring säkra skolvägar,
parkering och angöring till området ska hanteras i kommande
verksamhetsplaner och budget fram till och med år 2020.
Kommunfullmäktige bemyndigar servicenämnden att teckna ett 20årigt hyresavtal med HB Telemarken avseende skollokaler på kv.
Telemarken.
Christina Fosnes (M) reserverade sig skriftligen mot beslut i
arbetsutskottet, se bilaga.
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i
arbetsutskottet, se bilaga.
5.

Svar på granskning av internkontroll inom redovisningsområdet
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets
yttrande som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som
svar på granskning av intern kontroll inom redovisningsområdet.

6.

Avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter och kulturcentrum
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Ola Johansson
Förslag till beslut:
Under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker
avsiktsförklaringen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige
beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaringen mellan
Kalmar kommun och fastighetsbolaget Klövern om utvecklandet av
fastigheten Guldfisken som en del i skapandet av ett nytt kulturkvarter
och kulturcentrum på Tullslätten.
Byteaterns verksamhet planeras vidare tillsammans med landstinget
och kommer därför inte att ingå i ett planerat kulturkvarter och
kulturcentrum på Tullslätten.

7.

Insatser för asylsökande och nyanlända - utökning av nämnders
budgetramar 2016
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att öka budgetramen 2016 för kommunstyrelsen med 0,3 miljoner kronor, för kultur- och fritidsnämnden med
1,4 miljoner kronor, för barn- och ungdomsnämnden med 5,0
miljoner kronor, för socialnämnden med 6,0 miljoner kronor och för
omsorgsnämnden med 0,4 miljoner kronor avseende insatser för
asylsökande och nyanlända.
De ökade budgetramarna om sammantaget 13,1 miljoner kronor
finansieras med erhållna statsbidrag.
8.

Bekräftelse om ingången borgensförbindelse med Kommuninvest i Sverige AB
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar kommun bekräftar att
ingången borgensförbindelse av den 3 april 2007 (”Borgensförbindelsen”), vari Kalmar kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Kalmar kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Persson (S) och
ekonomichef Urban Sparre att för kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.

9.

Detaljplan för del av fastigheten Gösbäck 2:95 m.fl., förskola i
Lindsdal
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för del av fastigheten Gösbäck 2:95 m.fl., förskola i Lindsdal

10.

Beslut om kommunala bolags verksamhet varit förenlig med det
fastställda ändamålet om inom befogenheterna
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten som Kalmar
Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i
Kalmar AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB,
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Destination Kalmar AB, Kalmar Familjebad AB, Kalmar Science Park
AB samt Kalmar Energi Holding AB har bedrivit under föregående
kalenderår får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
11.

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för kvarteret
Bilen, Hansa City
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal mellan
Kalmar kommun och Nordfjord AB (org nr 556669-6307).
Kommunstyrelsen får träffa exploateringsavtal med Nordfjord AB
enligt det avtalsförslag som har undertecknats av bolaget.

12.

Markreservation för del av fastigheten Berga 10:5 m.fl.,
Svensknabben
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheterna Berga 10:5 och
Svensknabben 1, enligt kommunledningskontorets förslag, för
Meridium AB (org.nr. 556626-7125).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 september 2016.

13.

Markreservation för fastigheten Flygfisken 3 m.fl., Sveaplan
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Flygfisken 3 m.fl., enligt
kommunledningskontorets förslag, till Glebe Fastighets AB (org.nr.
556661-5000).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 september 2016.

14.

Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Thomas Johansson
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige besluta att justera maxtaxan enligt socialtjänstlagen 8 kap 5§ till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
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Beslutet gäller ifrån 1 juli 2016.
Godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen Kalmar läns
museum
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för Stiftelsen
Kalmar läns museum.

16.

Regler enskilda vägar och privata utfartsvägar
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer Regler för bidrag för enskilda vägar
och privata utfartsvägar inom Kalmar kommun

17.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Flerspråkighet som
resurs
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som
svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om flerspråkighet som
resurs.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

18.

Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning och revisionsberättelse för 2015
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen)
för Kalmarsunds Gymnasieförbund och enskilda förtroendevalda i
detta organ ansvarsfrihet för 2015 och godkänner årsredovisningen
2015.

19.

Kalmarsundsregionens renhållares årsredovisning och revisionsberättelse för 2015
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen)
för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare och
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2015 och
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godkänner årsredovisningen 2015.
20.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Stiftelsen Norra
Möre Vägfond
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen för Norra Möre
Vägfond ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

21.

Yttrande över delbetänkandet Digitaliseringens transformerande
kraft - vägval för framtiden
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar serviceförvaltningens yttrande som sitt och
överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns svar
på betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för
framtiden, SOU 2015:91.

Delegationsbeslut
-

Ordförandebeslut om att Kalmar kommun avstår från yttrande över
förslag till nya föreskrifter för Kalmar län

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmar Inner Wheel Baltic Meeting

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmardrillen

-

Försäljning av fastigheten Jasminen 8

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Aldebaran 2

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hagbygärde 2:2

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 16:5

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rustningen 1

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Åby 30:1

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Krafslösa 5:2

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 5:154

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 5:112

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kvarnholmen 2:6
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-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Elverslösa 17:1

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Liden 20

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Heimdal 2

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 8:139

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd mars 2016

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 22 mars 2016, 29 mars 2016, 12 april
2016 och den 19 april 2016

-

Planutskottets protokoll den 29 mars 2016

-

Personaldelegationens protokoll den 6 april 2016

-

Kalmar läns pensionkapitalförvaltning AB:s portföljrapport efter mars
2016

-

Cirkulär 16:11: Krav på aktiva åtgärder avseende alla
diskrimineringsgrunder samt årlig lönekartläggning

-

Protestbrev med namninsamling

-

Sammanträdesplan för SKL 2017

-

Skrivelse med synpunkter på polisens nya organisation

-

Uppföljning utifrån lagen om extraordinära händelser
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Bilaga

Ärende 4: Etablering av särskola, förskola och grundskola på kv.
Telemarken

Skriftlig reservation från Christina Fosnes (M):
” ”Moderaterna yrkar avslag och reserverar sig mot beslut om etablering av
särskola, förskola och grundskola på Brofästet som ett gemensamt
inriktningsbeslut, med motiveringen att vi inte anser att pedagogiska krav
tillgodoses för etablering av särskola respektive högstadium. Vi ser vårt avslag
till beslut som ett viktigt vägskäl över hur moderaterna vill prioritera och
utveckla Kalmars kärnverksamhet där vi i möjligaste mån utgår från barn, unga,
föräldrar och forskning i vår skolutveckling.
Beslut om ny särskola, förskola och grundskola vid Brofästet bör enligt vårt
förslag om beslut tas separat för respektive skola med hänsyn till pedagogik
och olika förutsättningar för barn och ungdomars behov. Det finns brister i
utredning och inte heller alternativa förslag till andra och tänkbara lösningar
när Linnéuniversitetet flyttar från sina lokaler finns redogjorda i underlag för
beslut.
Vi ställer oss frågande till intentionen om att del av särskolan, träningskolan,
enligt förslag flyttar in i Brofästet/Telemarken redan ht2016. Vi menar att det
är en oacceptabel för barn i grundskoleålder att ensamma vistas i en miljö utan
närhet till lågstadium under närmare fem år, till dess att högstadium flyttar in i
lokalerna tidigast ht 2020. Förslag till beslut tillgodoser inte pedagogiskt krav
om särskolans närhet till lågstadium F- åk 3 i sin skolmiljö - varken på kort
eller lång sikt.
Moderaterna ställer sig även tveksamma till etablering av nytt högstadium vid
Brofästet/Telemarken med motiveringen att det finns ökade förutsättningar
för sämre resultat för den en enskilde eleven vid stora skolor, med hänvisning
till samlade forskningsresultat som enhälligt visar att 250-300 elever per skola
fungerar bättre både pedagogiskt och resultatmässigt för eleverna. Moderaterna
anser att ett nytt högstadium vid Norrgård, när Linneuniversitetet flyttar ur
lokalerna, är ett mer lämpligt alternativ utifrån högstadieelevers pedagogiska
krav.
Vårt alternativ till liggande förslag från s, v och c är att särskolan får nybyggda
skollokaler vid en låg- och mellanstadieskola, i enlighet med budget, och att
beslut om ny högstadieskola hanteras separat.
Behov av att samla flera skolor inom samma lokalyta faller med moderaternas
alternativ där vi med fördel anser att kommunens verksamhet istället flyttar till
Brofästet. Med moderaternas alternativ finns inte heller samma krav på
omfattande och kostsamma trafikomläggningar, enligt liggande förslag till
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beslut, samt att hotell- och konferensverksamhet kan fortsatt drivas i närhet till
övrig verksamhet.”

Protokollsanteckning Carl-Henrik Sölvinger (L):
”Utredningen visar att det finns förutsättningar att flytta ytterligare skolverksamhet till kv. Telemarken.
Vi Liberaler ser att en flytt av klasser till kv. Telemarken kommer lösa det akuta
behov av skollokaler som finns i centrala Kalmar. Sammantaget, och efter att
ytterligare frågor utretts tror vi att det kan bli en välfungerande skola vid
Brofästet år 2020.
Faktum är att lokalerna skulle behövas ännu tidigare och att vi trots tillskottet
inom de närmsta åren kommer behöva bygga fler nya förskolor och skollokaler
i Kalmar kommun.
Liberalerna yrkar bifall till beslutet men kräver att en del frågor utreds och
redovisas i det fortsatta arbete som föregår flytten. Dessa berörs i våra
tilläggsyrkanden och är de frågor vi anser återstår av de invändningar och
frågor vi hade redan vid inriktningsbeslutet i januari 2016.
Avslutningsvis är vi djupt kritiska till processen inför detta beslut. Utredningar
har presenterats bara dagar efter att fullmäktiges beslut om dessa och arbetet
har präglats av sådan hast att medborgare och personalens så viktiga åsikter
inhämtas först i efterhand. Medborgarna måste involveras i den fortsatta
processen. Synpunkter måste kunna lämnas i ett sådant skede att de kan
påverka utfallet.”

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Johanna Kindqvist
50126

Datum

2016-04-19

Ärendebeteckning

KS 2016/0265

Kommunstyrelsen

Markreservation för del av fastigheten Berga
10:5 m fl, Svensknabben
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheterna Berga 10:5 och
Svensknabben 1, enligt kommunledningskontorets förslag, för Meridium AB
(org.nr. 556626-7125).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 september 2016.
Bakgrund
Meridium AB har inkommit med en ansökan om markreservation på del av
fastigheten Berga 10:5 m fl vid Svensknabben, för byggnation av nya
kontorslokaler. Området ligger norr om Svensknabbevägen mellan ridklubbens
anläggning och Royal designs lokaler på Svensknabben. Det aktuella området
har användningen kontor i gällande detaljplan.
Meridium är ett företag inom IT. Företaget har drygt 40 anställda i Kalmar och
Stockholm och de hyr i dag kontorslokaler vid Svensknabben.
Området som föreslås för markreservation omfattar cirka 5 500 kvadratmeter
av fastigheterna Berga 10:5 och Svensknabben 1.

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör

Bilaga
Karta

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │johanna.kindqvist@kalmar.se
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Johanna Kindqvist
50126

Datum

2016-04-19

Ärendebeteckning

KS 2016/0348

Kommunstyrelsen

Markreservation för fastigheten Flygfisken 3 m fl,
Sveaplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Flygfisken 3 m fl, enligt kommunledningskontorets förslag, till Glebe Fastighets AB (org.nr. 556661-5000).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 september 2016.
Bakgrund
Glebe Fastighets AB har inkommit med en ansökan om markreservation.
Ansökan omfattar fastigheten Flygfisken 3 samt del av fastigheten Malmen 2:1
vid Sveaplan. Glebe Fastighets AB vill enligt ansökan bygga hyresrätter inom
området.
Området ingår i planarbetet för kvarteret Forellen där Kalmarhem har en
pågående markanvisning för området väster om Stagneliusskolan. Under
planarbetet ska utredas om nytt läge för Olgas kiosk.
Det föreslagna området för markreservation omfattar cirka 2 200 kvadratmeter
av fastigheten Flygfisken 3 samt del av fastigheten Malmen 2:1.
Markreservationen föreslås gälla till och med den 30 september 2016. Efter
detta avser kommunledningskontoret att markreservationen ska ersättas med
ett markanvisningsavtal som reglerar tider, markpris, kostnader med mera.
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
Bilaga
Karta

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │johanna.kindqvist@kalmar.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Thomas Johansson
0480-453515

2016-03-31

ON 2016/0059

Omsorgsnämnden

Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen 8
kap.5§
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att justera maxtaxan
enligt socialtjänstlagen 8 kap 5§ till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Beslutet gäller ifrån 1 juli 2016.
Bakgrund
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom
äldreomsorgen finns i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen
får enligt 8 kap 2 § socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter enligt
grunder som kommunen bestämmer bland annat för hemtjänst,
dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts genom
ett hyresförhållande enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) och för
annan liknande social tjänst. Avgifterna får inte överskrida kommunens
självkostnader.
Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras
tillräckliga medel av sin inkomst för normala levnadskostnader
uttryckt som en andel av prisbasbeloppet och för faktisk hyreskostnad.
Tillsammans utgör dessa kostnadsposter den enskildes
förbehållsbelopp. Av överskjutande inkomster, det s.k. avgiftsutrymmet,
får kommunen ta ut avgift för hemtjänst.
Utredning
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet
ingick en höjning av den totala avgift kommunen får ta ut inom äldreomsorgen. Detta regleras som en ändring i socialtjänstlagen 8 kap.§ 5.
Det nya beslutet innebär att den enskildes avgifter får: för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392

Omsorgsförvaltningen Administration
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Thomas.Johansson@kalmar.se

ON 2016/0059
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gånger prisbasbeloppet. Detta innebär en höjning från nuvarande avgiftstak
(maxtaxa) från 1772 kr/månad till 1991 kr/månad.
En kommun kan välja om man ska anpassa sig till lagändringen eller vara kvar
på tidigare nivå.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
Riksdagens beslut innebär att kommunerna ges möjlighet att höja taket för
maxtaxa inom äldreomsorgen. Oavsett vad kommunen väljer, att höja avgiftstaket eller att avstå, så innebär det konsekvenser.
Konsekvens av höjning av avgiftstaket
En höjning berör omsorgstagare som idag betalar omsorgsavgift som uppgår
till maxtaxa, 1772 kr/månad. Dessa har alltså ett avgiftsutrymme på 1772
kr/månad eller mer. Hur stor höjningen blir om avgiftstaket höjs är individuell
och storleken på höjningen avgörs av den enskildes avgiftsutrymme. Omsorgstagare med ett avgiftsutrymme på 1991 kr/månad eller mer får hela höjningen
på sin avgift. Avgiften för dessa kan höjas med 219 kr/månad. En uppskattning är att höjningen berör 400 – 500 personer. Det innebär att ca 75 % av
omsorgstagarna i Kalmar inte berörs. Omsorgstagare med nettoinkomst under
11 000 kr/månad berörs sannolikt inte av höjt avgiftstak.
Konsekvens av att avstå höjning av avgiftstaket
Staten har beslutat att i enlighet med kommunala finansieringsprincipen att
anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 148 miljoner kr per
år till landets kommuner till följd av höjt avgiftstak. Enligt beräkning minskas
omsorgsnämndens budgetram med 410 000 kr från år 2017.
Bedömning
Sveriges kommuner och landsting har ingen samlad bild vilket beslut landets
tagit efter lagändringen. Det finns kommuner som avstår höjning likaväl som
det finns kommuner som tagit beslut om höjning. Flertalet har sannolikt tagit
beslut om höjning. Att höja avgiftstaket för avgifter inom äldreomsorgen slår
naturligvis mot en grupp i samhället som ekonomiskt har väldigt skiftande disponibel inkomst. Det finns fortfarande de som bedöms som låginkomstpensionärer men dessa berörs inte av höjningen.
Mot bakgrund av konsekvensen av att avstå höjning av avgiftstaket bör Kalmar
kommun anpassa sig till lagändringen och höja avgiftstaket till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
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1

Promemorians huvudsakliga
innehåll

I denna promemoria föreslås en höjning av högkostnadsskydden i
8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina
avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med ett
avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. Högsta avgift för
2015 är 1 780 kronor per månad för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård
och 1 854 kronor per månad för bostad i särskilt boende som inte
omfattas av hyreslagen. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen
som en andel av prisbasbeloppet.
Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan
till följd av ändringen komma att öka med som mest 2 640 kronor
per år.
Kommunernas intäkter beräknas öka med upp till 148 miljoner
kronor per år.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
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2

Promemorians lagförslag

2.1

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen
(2001:453)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
8 kap.
5 §1

Den enskildes avgifter får
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med
avgifter som avses i 26 § sjätte
stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad
uppgå till högst en tolftedel av
0,48 gånger prisbasbeloppet,
2. för bostad i särskilt
boende per månad uppgå till
högst en tolftedel av 0,50 gånger
prisbasbeloppet.

Den enskildes avgifter får
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med
avgifter som avses i 26 § sjätte
stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad
uppgå till högst en tolftedel av
0,5392 gånger prisbasbeloppet,
2. för bostad i särskilt
boende per månad uppgå till
högst en tolftedel av 0,5539
gånger prisbasbeloppet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

1

Senaste lydelse 2010:250.
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3

Bakgrund

Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom
äldreomsorgen finns i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen får enligt 8 kap 2 § socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter enligt
grunder som kommunen bestämmer bland annat för hemtjänst,
dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts genom
ett hyresförhållande enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) och för
annan liknande social tjänst. Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader. Kommunen får också ta ut vårdavgifter för
kommunal hälso- och sjukvård enligt 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras
tillräckliga medel av sin inkomst för normala levnadskostnader
uttryckt som en andel av prisbasbeloppet och för faktisk hyreskostnad. Tillsammans utgör dessa kostnadsposter den enskildes
förbehållsbelopp. Kommunen ska fastställa den enskildes individuella minimibelopp och då ta hänsyn till skäliga belopp för återkommande merkostnader som t.ex. vård- och behandlingskostnader eller läkemedel och i förekommande fall fastställa ett högre
minimibelopp. Av överskjutande inkomster, det s.k. avgiftsutrymmet, får kommunen ta ut avgift för hemtjänst.
Högkostnadsskyddet i socialtjänstlagen regleras i 8 kap. 5 §.
Avgifterna för hemtjänst och dagverksamhet får tillsammans med
vårdavgifter för sådan långtidssjukvård som kommunen har betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård uppgå till högst en
tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet per månad. Detta innebär
att högsta avgift för de insatserna, enligt den så kallade maxtaxan,
är 1 780 kronor per månad för år 2015.
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För bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen gör
högkostnadsskyddet att avgiften får uppgå till högst en tolftedel av
0,50 gånger prisbasbeloppet per månad. Högsta belopp för år 2015
är således 1 854 kronor per månad.

3.1

Kommunernas intäkter från avgifter

Hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning har minskat. För
tio år sedan täckte hemtjänstavgifterna ca fem procent av kommunernas kostnader för hemtjänst. År 2012 var hemtjänstavgifternas
bidrag till kostnadstäckning under fyra procent. Kommunernas
uttag av andra avgifter av äldre personer och personer med funktionsnedsättning har ökat. Det kan i särskilt boende handla om
månadskostnad för kost, schabloniserade kostnader för hyra av
säng, husgeråd, tv, tidningar och hushållsel. I hemtjänst kan det
handla om avgifter för portionsförpackad mat, distributionsavgift
för sådan mat, installation av trygghetslarm och avgift för utryckning till följd av larm. Hyra för bostad i särskilt boende regleras i
hyreslagen.
Kommunernas externa äldreomsorgsrelaterade intäkter som
andel av äldreomsorgens totala kostnader uppgick 2013 enligt
SCB:s räkenskapssammandrag till 13,1 procent (diagram 1). Det är
en något större andel jämfört med 2001, det år den s.k. maxtaxan i
äldreomsorgen infördes. Motsvarande andel var då 12,4 procent.
Under perioden 2001-2013 var andelen lägst 2005 med 11,8 procent
och högst 2009 med 13,4 procent.
Under perioden 2001 och 2013 har en viss omfördelning mellan
olika slag av intäkter skett. Intäkterna från ”taxor och avgifter”
enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen som regleras med den s.k. maxtaxans högkostnadsskydd och förbehållsbelopp och som avser
hemtjänst och dagverksamhet har relativt sett blivit mindre. Samtidigt har ”övriga externa intäkter” blivit större.
Totalt ökade de kommunala intäkterna för äldreomsorgen med
drygt 3 miljarder kronor i löpande priser mellan 2002 och 2012
(diagram 2).
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Diagram 1 – Kommunernas externa intäkter för äldreomsorg som andel av
kommunernas kostnader, 2001–2013.
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Källa: Räkenskapssammandragen, SCB

Kommunernas kostnader avser bruttokostnader med avdrag för
interna intäkter respektive försäljning till landsting och kommuner.
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Diagram 2 – Kommunernas externa intäkter för äldreomsorg i löpande
priser, 2001–2013.
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4

Förslag

Förslag: Den högsta månadsavgiften för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, ska ändras från högst en tolftedel av 0,48 procent av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5392 procent av prisbasbeloppet. Den högsta månadsavgiften för bostad i särskilt
boende ska ändras från högst en tolftedel av 0,50 procent av
prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5539 procent av prisbasbeloppet. Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016.
Regeringen vill ge kommunerna möjlighet att tillämpa en högre
gräns för dels avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Dels avgifter
för särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Förslaget
innebär att takbeloppen från och med den 1 januari 2016 höjs med
220 kronor per månad jämfört med takbeloppen för 2015. Förslaget medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar.
Regeringen avser därför i budgetpropositionen för 2016 föreslå,
i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, att anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning från och med 2016 minskas
med 148 miljoner kronor per år.
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Konsekvenser

5.1

Effekter för staten

Förslaget medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar.
Regeringen avser därför, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, i budgetpropositionen för 2016 föreslå att anslaget
Kommunalekonomisk utjämning från och med 2016 minskas med
148 miljoner kronor per år.
Den effekt staten vill uppnå genom det förbättrade bostadstillägget motverkas av avgiftssystemet för hemtjänst för vissa av dem
som har hemtjänst och avgiften ökar ytterligare genom den föreslagna ändringen av avgiftstaket.

5.2

Effekter för kommunernas avgiftsuttag

De föreslagna ändringarna i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453)
beräknas ge kommunerna möjlighet att tillämpa en högre högsta
avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet
samt kommunal hälso- och sjukvård. Därigenom kan kommunerna
öka sina intäkter med 148 miljoner kronor per år.
Förutom avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård tar kommunerna också ut hyra för bostad i särskilt boende samt avgifter för
mat eller andra nyttigheter och tjänster. Sådana avgifter omfattas
inte av bestämmelserna i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen.
I viss mån fungerar kommunernas uttag av olika slags avgifter
som kommunicerande kärl. Kommunerna är i allmänhet väl medvetna om hur deras uttag av avgifter påverkar enskilda personers
privatekonomi. Därför väljer många kommuner att i enskilda fall
fastställa ett högre minimibelopp på grund av merkostnader t.ex.
för färdiglagad mat eller minska avgiften för mat på särskilt boende
15
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för att enskilda personer med små ekonomiska marginaler inte ska
behöva avstå från hjälp eller andra normala utgifter. Socialstyrelsen
har på regeringens uppdrag kartlagt kommunernas avgiftssystem
och vilka effekter de har bl.a. för enskildas ekonomi. Socialstyrelsens kartläggning visar att skillnaderna mellan olika kommuner i
hur mycket de äldre får betala är betydande.
Det höjda taket för avgifter medför att graden av avgiftsfinansiering för hela äldreomsorgen ökar något. Det höjda taket kan
också leda till en något minskad efterfrågan på hemtjänst.
Genom förslaget får kommunerna möjlighet att höja den högsta
avgiften för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och
sjukvård med 220 kronor per månad. Från och med 2016 antas
kommunerna kunna öka sina intäkter med 148 miljoner kronor per
år.
Sammantaget ger de föreslagna ändringarna följande effekter för
kommunernas intäkter.
Tabell 1 Förändringar i kommunernas uttag av avgifter
Effekt på kommuners ekonomi
Förslag staten
Höjt BTP

i form av hemtjänstavgifter, mkr
+27

Höjt tak för avgift SoL 8 kap. 5 §

+ 148

Totalt

+ 175

5.3

Effekter på den kommunala självstyrelsen

Förslaget bedöms inte inskränka den kommunala självstyrelsen.
Kommunerna får möjlighet att, om de vill, ta ut något högre avgifter för hemtjänst.
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Effekter för den enskilde

Allmänt gäller att de som använder hemtjänst eller andra tjänster
som avgiftssätts enligt socialtjänstlagens (2001:453) bestämmelser i
kap 8. genom ökad disponibel inkomst t.ex. som en följd av högre
pension, skattesänkningar eller höjt bostadstillägg kan få ett högre
avgiftsutrymme. Beroende på vilket prisbasbelopp som regeringen
senare i höst kommer att fastställa för 2016 kan det faktiska
avgiftstaket för 2016 komma att skilja sig från de takbelopp som
räknats fram i denna promemoria.
För dem som har ett avgiftsutrymme som överstiger avgiftstaket 1 780 kronor per månad för 2016 kan avgifterna för hemtjänst
i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal
hälso- och sjukvård öka med upp till 2 640 kronor per år. Ca 78 000
personer med hemtjänst väntas få högre avgifter. Totalt hade drygt
302 000 personer 65 år och äldre hemtjänst 2013. Motsvarande
antal för personer under 65 år var ca 21 000 personer. Det är
195 000 kvinnor och 107 000 män 65 år eller äldre som bor i särskilt
boende eller har hemtjänst i ordinärt boende vilket också leder till
att det är fler kvinnor än män som kommer att betala höjd avgift.
Nära tre av fyra eller 74 procent berörs inte av det höjda avgiftstaket. Det är personer som har en inkomst och i förekommande fall
bostadstillägg som tillsammans ger dem ett avgiftsutrymme som är
lägre än den hittilsvarande högsta avgiften, 1 780 kronor per
månad.
Med ett höjt avgiftstak enligt förslaget får den enskilde som har
ett relativt högt avgiftsutrymme inte behålla något utan hela BTP
ökningen går till ökad avgift. Konstruktionen av avgiftssystemet
gör att det är svårt för staten att förbättra den ekonomiska standarden hos de sämst ställda hemtjänsttagarna.

5.5

Höjt bostadstillägg till pensionärer

Regeringen avser föreslå att ersättningsgraden för bostadstillägg till
pensionärer (BTP) ökar från 93 procent till 95 procent av bostadskostnaden upp till ett bostadskostnadstak om 5 000 kronor. Detta
ger en ökning av de disponibla inkomsterna med ca 494 miljoner
kronor men även en ökad hemtjänstavgift med ca 27 miljoner kronor.
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Höjt tak för hemtjänstavgiften

Det höjda taket för hemtjänstavgiften ökar individernas kostnader
för hemtjänstavgifter med ca 148 miljoner kronor per år. Detta
innebär en ökning med upp till 2 640 kronor per år för ca 78 000
individer av dem som använder hemtjänst.

5.7

Den sammantagna effekten för pensionärerna

Förslagen leder till att den disponibla inkomsten ökar med ca
0,5 miljarder kronor. De skattefria transfereringarna beräknas öka
med 495 miljoner kronor.
Ca 296 000 individer får ökade disponibelinkomster med i
genomsnitt 1 296 kronor årligen. Denna inkomstökning skulle ha
blivit större om den inte motverkats av ökade hemtjänstavgifter.
Det kan vara värt att notera att ökningen av det genomsnittliga
bostadstillägget för en grupp personer 65 år eller äldre med hemtjänst är lägre än den genomsnittliga ökningen av hemtjänstavgifterna till följd av det ökade taket. Totalt sett ser det ut som en del av
ökningen av bostadstillägget går åt till ökade avgifter för hemtjänst.
Ökningen av hemtjänstavgifterna till följd av förslagen kan vara
större än ökningen av den disponibla inkomsten. Detta är fallet för
ca 64 000 individer.
Ca 232 000individer 65 år eller äldre kommer att få en ökad disponibel inkomst även efter betald hemtjänstavgift av att BTP höjs.
För dessa blir ökningen av disponibla inkomsten i genomsnitt
1 657 kronor per år. När både BTP och avgiftstaket ändras berör
det ca 296 000 individer. För dessa blir den genomsnittliga
inkomstökningen per konsumtionsenhet efter betald hemtjänstavgift 1 296 kronor per år.
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Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen
(2001:453)
8 kap.
5§
Paragrafens första punkt har ändrats på så sätt att högsta månadsavgiften för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, har höjts från högst en tolftedel
av 0,48 procent av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5392
procent av prisbasbeloppet.
Paragrafens andra punkt har ändrats på så vis att den högsta
månadsavgiften för bostad i särskilt boende har höjts från högst en
tolftedel av 0,50 procent av prisbasbeloppet till högst en tolftedel
av 0,5539 procent av prisbasbeloppet.
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En översyn. [14]
Näringsdepartementet
Res lätt med biljett. [11]
Ändringar i lagen om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel. [13]
Sanktionsavgifter för andra aktörer på
fiskets område än yrkesfiskare. [15]
Offentliggörande av uppgifter
om ekologiska aktörer. [21]
Socialdepartementet
Trossamfundens sociala insatser.
En preliminär undersökning. [3]
En jämnare och mer aktuell utveckling av
inkomstpensionerna.[6]
Ytterligare en månad inom
föräldrapenningen reserveras
för vardera föräldern.[8]
Ett reformerat bilstöd. [9]

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i
sjukförsäkringen. [17]
Patientrörlighet inom EES – vissa
kompletterande förslag. [18]
Det kommunala vårdnadsbidraget
avskaffas. [19]
Kostnadsansvar för
smittskyddsläkemedel. [20]
Barnombudsmannens anmälnings
skyldighet. [22]
Höjt avgiftstak för avgift enligt social
tjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §. [23]

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Sverkén
50044

Datum

2016-03-30

Ärendebeteckning

KS 2016/0275

Kommunfullmäktige

Ändring av stadgar för Stiftelsen Kalmar läns
museum
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för Stiftelsen Kalmar
läns museum.
Bakgrund
Stiftelsen Kalmar läns museum anhåller om att stiftarna godkänner en ändring i
§ 3 i stiftelsens stadgar. De tre stiftarna är Kalmar kommun, landstinget och
Kalmar läns hembygdsförbund.
De föreslagna ändringarna rör stiftelsens verksamhetsområde. Nuvarande lydelse är: ”Stiftelsen skall inom Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet även som att vara huvudman för landsantikvarien i länet.” Följande tillägg
föreslås: … skall i huvudsak inom Kalmar län bedriva…”.
Enligt skrivelsen från Kalmar läns museum har sedan stadgarna för stiftelsen
fastställdes de internationella och regionala kulturpolitiska målen förändrats
liksom verksamhetens inriktning. Huvuddelen av verksamheten bedrivs fortfarande inom Kalmar län men en inte oväsentlig del bedrivs i andra delar landet
och internationellt.
Jonas Sverkén
kanslichef

Bilaga
Skrivelse från Kalmar läns museum den 10 mars 2016

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2015-11-25

Servicenämnden
§ 135
Regler enskilda vägar och privata utfartsvägar
Dnr SFN 2015/0902
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2015-11-12
Regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar
kommun, 2015-11-10
Bakgrund
I de regler som gäller skiljer vi på driftbidrag till statsbidragsberättigade vägar
och icke statsbidragsberättigade vägar.
Bidrag till icke statsbidragsberättigade vägar (privata utfartsvägar) utgår i
nuläget efter ansökan löpande år efter år. Ny ansökan behöver endast skickas
in vid förändring. Bidrag till statsbidragsberättigade vägar betalas årligen med
skillnaden mellan kostnaden för inskickade driftåtgärder och det statsbidrag
som erhålls. Det innebär att samfälligheterna måste ansöka om driftbidrag varje
år. Det försvårar den långsiktiga planeringen av vägens underhåll.
Förslagen ändring innebär att driftbidrag betalas ut löpande efter ansökan
oavsett om det avser en enskild väg eller en privat utfartsväg.
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten hanteras som tidigare och kan
utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.
Överläggning
Kajsa Hedin (M) föreslår att reglerna uppdateras med endast 2015 års
bidragsnivå och att det till reglerna läggs till ”Driftbidraget indexuppräknas
årligen enligt KPI med oktober månad 2015 som basmånad”.
Efter överläggningen frågar ordföranden om nämnden kan godkänna
förvaltningens förslag med Kajsa Hedins förslag till ändring och tillägg. Han
finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag med Kajsa Hedins tillägg
och ändring.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 2 december 2015
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Servicenämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-11-25

Beslut
Servicenämnden beslutar att fastställa regler för bidrag för enskilda vägar och
privata utfartsvägar inom Kalmar kommun daterad 2015-11-10. Reglerna
uppdateras endast med 2015 års bidragsnivåer och meningen ” Driftbidraget
indexuppräknas årligen enligt KPI med oktober månad 2015 som basmånad”
läggs till i reglerna.
Servicenämnden beslutar att driftbidrag för privata utfartsvägar (icke
statsbidragsberättigade vägar) ändras från 1,50 till 2,50 kronor (motsvarande
4,90 kronor år 2015) per meter väg.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Sven-Erik Ekblad

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Tomas Lexinger
0480-450446

2015-11-12

SFN 2015/0902

Servicenämnden

Regler enskilda vägar och privata utfartsvägar
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att:
1. fastställa regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar
inom Kalmar kommun daterad 2015-11-10
2. driftbidrag för privata utfartsvägar (icke statsbidragsberättigade vägar)
ändras från 1,50 till 2,50 kronor (motsvarande 4,90 kronor år 2015) per
meter väg.
Bakgrund
I de regler som gäller skiljer vi på driftbidrag till statsbidragsberättigade vägar
och icke statsbidragsberättigade vägar.
Nuläget
 Bidrag till icke statsbidragsberättigade vägar (privata utfartsvägar) utgår
efter ansökan löpande år efter år. Ny ansökan behöver endast skickas
in vid förändring.
 Bidrag till statsbidragsberättigade vägar betalas årligen med skillnaden
mellan kostnaden för inskickade driftåtgärder och det statsbidrag som
erhålls. Det innebär att samfälligheterna måste ansöka om driftbidrag
varje år. Det försvårar den långsiktiga planeringen av vägens underhåll.
Förslag till ändring
 Driftbidrag betalas ut löpande efter ansökan oavsett om det avser en
enskild väg eller privat utfartsväg.
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten hanteras som tidigare och kan
utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.
Fördelningen av bidragen fördelar sig enligt nedan utifrån 2016 års förutsättningar och förslag till budget.

Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Södra Långgatan 39
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │anna.sandstedt@kalmar.se
SF

SFN 2015/0902

Bidrag till
Driftbidrag för enskilda vägar
(statsbidragsberättigade)
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Anmält
Meter

belagd väg 160 388
icke belagd väg 237 320
Driftbidrag för privata
utfartsvägar (icke
statsbidragsberättigade vägar)
Summa bidrag
Budget 2016
Kvar att söka till bidrag för
förbättrings- och
beläggningsarbeten på enskilda
vägar (statsbidragsberättigade)

85 045

Bidrag
Kr/m

Bidrag
kr

Anm

4,31
4,90

691 272 Fastställt i nämnd årligt bidrag
1 162 868 Fastställt i nämnd årligt bidrag

4,90

416 721 fastställt i nämnd årligt bidrag
2 270 861
3 085 000 Inkl ökning ram 2016 med 1,2 mkr

814 139

Tomas Lexinger
Produktionschef

Bilaga
Regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar
kommun daterad 2015-11-10

Handläggare

Datum

Tomas Lexinger

2015-11-10

Regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar kommun
För att kommunen ska kunna lämna bidrag för enskilda vägar
och privata utfartsvägar måste följande allmänna villkor vara
uppfyllda:
 Vägen ska betjäna ett eller flera bostadshus som är bebodda under hela
året.
 Vägen får inte bara betjäna fastigheter som ägs av stat eller landsting.
 Vägens längd ska uppgå till minst 100 meter.
 Vägen ska hållas öppen för allmänheten och får inte stängas av.
 Vägen ska ha god framkomlighet och hållas farbar för motorfordon
under hela året.
Det finns två former av bidrag:
 Driftbidrag
 Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten
För bidragsformerna gäller följande:
Driftbidrag för enskilda vägar (statsbidragsberättigade)
Bidrag lämnas varje år med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan
den verkliga kostnaden och det statsbidrag som erhålls. Bidrag kan lämnas
med högst 2,20 kronor (4,31 kronor år 2015) per meter belagd väg och
med högst 2,50 kronor (4,90 kronor år 2015) per meter icke belagd väg.
Driftbidrag för privata utfartsvägar (icke statsbidragsberättigade
vägar)
Bidrag lämnas varje år med 2,50 kronor (motsvarande 4,90 kronor år 2015)
per meter väg.

Övriga bestämmelser för driftbidrag
Bidragsbeloppen är baserade på konsumentprisindex för 1986. De ska årligen justeras så att de följer förändringarna i konsumentprisindex.

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Grindängsvägen 4
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 04 60│serviceforvaltningen@kalmar.se
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Om kostnaden för vinterväghållning blir väsentligt högre än normalt kan
servicenämnden besluta om förhöjt bidrag.
Förskott på bidrag kan lämnas med ett belopp som utgör högst 80 % av
driftbidraget för föregående år.
Bidrag endast utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på enskilda
vägar (statsbidragsberättigade)
Bidrag lämnas med ett belopp som utgör 80 procent av den kostnad som
återstår efter det att statsbidraget frånräknats.
Om något bidrag inte erhålls från staten gäller följande för bidrag från
kommunen:
- Förbättringsarbeten: Bidrag lämnas med ett belopp som utgör högst
80 procent av den kostnad som servicenämnden godkänner.
-

Beläggningsarbeten: Bidrag lämnas med ett belopp som utgör 50
procent av den kostnad som servicenämnden godkänner. Om det finns
särskilda skäl kan dock bidraget utökas så att det utgör högst 80 procent av godkänd kostnad. Ett sådant skäl till utökat bidrag är att vägen
är av särskilt stort allmänt intresse.

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten kan endast utbetalas när
utrymme finns i beslutad budget.

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på privata utfartsvägar (icke statsbidragsberättigade)
Bidrag lämnas med ett belopp som utgör högst 70 procent av den kostnad
som servicenämnden godkänner.
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten kan endast utbetalas när
utrymme finns i beslutad budget.

Tillämpningsföreskrifter mm
Servicenämnden beslutar i ärenden när det gäller bidrag enligt dessa regler
och har även rätt att utfärda tillämpningsföreskrifter.

Fastställd

Datum

Servicenämnden 2015-11-25

2015-11-10

Regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar kommun
För att kommunen ska kunna lämna bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar måste följande allmänna villkor vara uppfyllda:






Vägen ska betjäna ett eller flera bostadshus som är bebodda under hela
året.
Vägen får inte bara betjäna fastigheter som ägs av stat eller landsting.
Vägens längd ska uppgå till minst 100 meter.
Vägen ska hållas öppen för allmänheten och får inte stängas av.
Vägen ska ha god framkomlighet och hållas farbar för motorfordon
under hela året.

Det finns två former av bidrag:



Driftbidrag
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten

För bidragsformerna gäller följande:
Driftbidrag för enskilda vägar (statsbidragsberättigade)
Bidrag lämnas varje år med 4,31 kronor (2015) per meter belagd väg och med
4,90 kronor (2015) per meter icke belagd väg.
Driftbidrag för privata utfartsvägar (icke statsbidragsberättigade vägar)
Bidrag lämnas varje år med 4,90 kronor (2015) per meter väg.
Övriga bestämmelser för driftbidrag
Driftbidraget indexuppräknas årligen enligt KPI med oktober månad 2015 som
basmånad.
Förskott på bidrag kan lämnas med ett belopp som utgör högst 80 % av driftbidraget för föregående år.
Bidrag kan endast utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Grindängsvägen 4
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 04 60│serviceforvaltningen@kalmar.se
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Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på enskilda vägar
(statsbidragsberättigade)
Bidrag lämnas med ett belopp som utgör 80 procent av den kostnad som återstår efter det att statsbidraget frånräknats.
Om något bidrag inte erhålls från staten gäller följande för bidrag från kommunen:
- Förbättringsarbeten: Bidrag lämnas med ett belopp som utgör högst
80 procent av den kostnad som servicenämnden godkänner.
-

Beläggningsarbeten: Bidrag lämnas med ett belopp som utgör 50
procent av den kostnad som servicenämnden godkänner. Om det finns
särskilda skäl kan dock bidraget utökas så att det utgör högst 80 procent av godkänd kostnad. Ett sådant skäl till utökat bidrag är att vägen
är av särskilt stort allmänt intresse.

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten kan endast utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på privata utfartsvägar
(icke statsbidragsberättigade)
Bidrag lämnas med ett belopp som utgör högst 70 procent av den kostnad som
servicenämnden godkänner.
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten kan endast utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Anne Elgmark
50069

Datum

2016-04-10

Ärendebeteckning

KS 2015/1087

Kommunfullmäktige

Svar på motion från Carl-Henrik Sölvinger (L):
Flerspråkighet som resurs
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på
motionen. Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Liberalerna föreslår i motionen att Kalmar kommun ska utreda hur flerspråkighet bättra kan tas tillvara samt att flerspråkighet ska ses som en merit i all
rekrytering.
Yttrande
Motionen har en god intention som pekar på att ta tillvara språkkunskaper och
flerspråkighet bättre. Kalmar kommun har en tydlig rekryteringsprocess där vi
använder kompetensbaserad rekrytering som metod, vilket är ett objektivt sätt
att rekrytera utifrån fastställda krav i en viss befattning.
Villkor som rör språkkunskaper och etnicitet ska enligt Diskrimineringslagen
formuleras med försiktighet. Omotiverade krav kan leda till indirekt diskriminering. Därför används redan idag följande formulering i vår annonsering om
lediga tjänster; ”Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i
arbetslivet och vi vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten”. Här vill vi visa
på att Kalmar kommun står för en bredd och en mångfald dock inte specifikt
peka ut flerspråkighet som ett prioriterat meritområde Vi ställer oss tveksamma
till att flerspråkighet ska ses som en merit i all personalrekrytering.
Kartläggning av medarbetares kompetens görs årligen i samband med medarbetarsamtalet och noteringar av kompetens samt språkkunskaper kan göras i
vårt verktyg Via Competence/mina sidor. Dock måste registrering medarbetares kompetens föregås av ett samtycke enligt PUL (Personuppgiftslagen).

Kommunledningskontoret Personalenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 16
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 01 25│Anne.Elgmark@kalmar.se

KS 2015/1087
Medarbetarnas flerspråkighet används i stor utsträckning i det vardagliga arbetet när situationer uppkommer i mötet med medborgarna. Vi såg också att vi
hade en bra beredskap för att hitta språkkunskaper i organisationen i samband
med det akuta flyktingmottagandet i november 2015.
Synpunkter från samtliga förvaltningar har inhämtats.

Anne Elgmark
Personalchef
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Revisotern a i

Yt

almats unds GymnasiefÌitbund

Till Kommunfullmäktige i medlemskommunerna
För kännedom till förbundsstyrelsen i Kalmatsunds Gymnasieförbund

Revisionsberättelse fot àr 2015

Vi, av ñrllmäktige utsedda tevisorer har gtanskat den vetksamhet som bedrivs i
kommunalförbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund (org. nr 832401-6453), av dess
förbundsstytelse.

för attverksamheten beddvs i enlighet med gällande måI, beslut och dktlinjer
^rLsvalt^r
även för att det finns en tillräcklig
de
föreskriftet
som gäller för verksamheten. De
samt
Styrelsen

^flsvalr^r

intern kontroll.

Revisorerna artsvarf^f för attgtanska verksamhet, intem kontroll och räkenskaper samt
^ttpröv^
om verksamheten beddvs enligt de upp&ag, mål och föteskriftet som gäller föt vetksamheten.

Gtanskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund föt bedömning och ansvatsptövning.

Vi bedömer
a

sammantaget att styrelsen i kommunalförbundet Kalmatsunds Gymnasiefötbund har
bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt och ftån ekonomisk synpunkt
tillfreds ställande sätt

.

i alltväsentligt är tättyisande,
^tträkenskaperna
att styrelsens intema kontroll fu tillräcklig,

.
.

enligt åtsredovisningen ät fötenligt med de finansiella mål och
saÍünantzget
^ttresultatet
verksamhetsmål som stytelsen hat uppställt.

Vi tillstyrker âtt respektive firllmäktige beviljar ansvatsftihet för styrelsen samt föt
ledamötema i densarnma.
Vi åberopar bifogad tevisionsrapport för vår bedömning
KalmzrdenT apnl2076
Kalmarcunds Gymnasieförbunds revisoter

Eva

an

ohns

Ronny

de enskilda

KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Styrelse

Sammanträdesdatum

2016-03-24

Sida

4

cYF 2015/0518-03.04

$23

Godkännande av Arsredovisning 201 5
Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 201 6- 03 -05.
Arbetsutskottets protokoll 201 6-03 -l 5.

Bakgrund
Kalmarsunds g5rmnasieftirbund resultat for 2015 uppgår till 5,1 mkr. Resultatet innebär
att gymnasiefürbundet klarat av att inhämta det besparingsbeting, minskning av 16-19
åringar och delfinansieringen av digital kompetens, som belastade verksamheten i början
av året med ca 28 mkr. I resultatet återfinns dock en återbetalning fran FORA avseende
2004 ärs ftirsåikringspremier vilka uppgår till 3,5 mkr och hanteras som en
jämforselstörande intäkt. I bokslutet återfinns även två avsättningar fiir att hantera
omstruktureringen av Stage4you Academy och kommunalt åtagande ftir
flyktingmottagandet.

Inom områdena finns större budgetawikelser där verksamheternas samlade resultat visar
ett underskott om ca 8 mkr. Underskottet är en fortsatt effekt av färre elever samtidigt
som fiirbundet kvarstår med stora fasta driftkostnader. För att fiirbättra fürbundets
ekonomi såväl på kort som på lång sikt har ftirbundet under 2015 genomlyst de
ekonomiska forutsättningama for de skolenheter som under många år genererat
underskott. Detta har resulterat i två styrelsebeslut som innebär att gymnasieskolan
Stage4you Academy i Torsås flyttar sin verksamhet till skolor belägna i Kalmar samt att
gymnasieskolan på Ölands Gyrnnasium fasas ut. Precis som fiiregående år uppväger
delvis låga kostnader avseende interkommunala ersättningar de större underskotten inom
enheterna.

Måluppfillelsen für gymnasieftirbundets olika mål inom de prioriterade områdena uppgår
till 95 o/o, vllket är det bästa resultatet hittills fiir gymnasiefiirbundet.
Beslut
Styrelsen godkänner Årsredovisningen 2015 for Kalmarsunds gymnasiefiirbund.

Beslutsexpediering
Förbundets revisorer
Medlemskommunerna

Utdragsbestyrkande

qz
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SAMMANFATTNING ÅR 2015
2015 års resultat för Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick till 5,1 mkr och enheternas
samlade resultat visar på ett underskott om 13,7 mkr.
Förbundets enheter har investerat för 4,5 mkr av budgeterat 5,0 mkr under år 2015.
Under år 2015 hade Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyllt 34 av 36 mål.
Den 15 september 2015 studerade 3 099 elever inom gymnasieförbundet varav 686 av
dessa kom från andra kommuner än förbundets medlemskommuner.
Den totalta sjukfrånvaron för helåret var 3,64 procent och i jämförelse med föregående år
har den minstat med 0,39 procentenheter. Medelåldern bland gymnasieförbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 48,2 år.
Under år 2015 har förbundsstyrelsen fattat beslutet om en rad nya inriktningar och utbildningar, bland annat en inriktning plåtslageri på bygg- och anläggningsprogrammet
och inriktning socialt arbete med profilering mot väktare på barn- och fritidsprogrammet.
Våren 2015 togs också beslutet att ett Lärlingsscentrum ska inrättas för att få fler elever att
söka gymnasial lärlingsutbildning.
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att delta i bildandet av ett vård- och omsorgscollege i Kalmar län tillsammans med landstinget, regionförbundet och länets kommuner.
Förbundet har fortsatt med meriteringsprogram för yrkesskickliga lärare för att utveckla
verksamheten i förbundet skolor.
Under 2015 infördes kontaktpolitiker inom Kalmarsunds gymnasieförbund för att politiker ska få möjlighet att föja verksamheten på närmre håll.
Kalmarsunds gymnasieförbund har blivit nominerade till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för digitalt lärande i skolan.
I oktober 2015 tog förbundsstyrelsen beslutet att fasa ut gymnasieprogrammen på Ölands
Gymnasium och att avveckla verksamheten på Stage4you Academy genom att flytta skolans utbildningar till förbundets skolor Kalmar.
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STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET
Kalmarsunds gymnasieförbund har tagit ett antal tuffa men nödvändiga beslut
under år 2015. Vi har under de senaste åren kostymanpassat vår verksamhet och
trots det uppvisar årets bokslut ett positivt resultat på 5,1 mkr. Av 36 mål har gymnasieförbundet uppfyllt 34 mål och vi har aldrig haft en så bra måluppfyllelse som
95 procent vilket visar på hög kvalité i vår verksamhet.
Det senaste året inom gymnasieförbund har det hänt otroligt mycket. Vi har firat
20-års jubileum, tagit beslut om att inrätta ett lärlingscentrum och tagit beslut om
bildandet av ett vård- och omsorgscollege samt tagit beslut om utfasningar av
skolor och om uppstart av nya inriktningar på gymnasieprogram.
Gymnasieförbundet ska vara i framkant i digital skolutveckling. Vi har kommit
långt genom vårt projekt Digital kompetens men nu är det dags att vi går from
good to great! Vi är nominerade till utmärkelsen Guldtrappan och har nyligen fastställt en Digital agenda för att säkerställa vår digitala utveckling. Nu är det dags att
vi sprider våra kunskaper, reflekterar och utvecklar oss och inte stannar till och slår
oss till ro. Vi ska fortsätta framåt för att hänga med i utvecklingen.
Kalmarsunds gymnasieförbund ska vara en god och attraktiv arbetsgivare och en
skola som ger elever förutsättningar för goda resultat. Skickliga lärare i verksamheten är en framgångsrik faktor för att eleverna ska nå goda resultat. Vi vill därför
fortsätta erbjuda karriärtjänster för att kunna utveckla vår verksamhet.
Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla medarbetare och förbundsstyrelsen
för ett gott samarbete under året.
Kalmar i februari 2016
Dzenita Abaza (S)
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VISION

Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla
studerande nått sina kunskapsmål och som
fria och ansvarstagande människor - berikade
med kunskaper och färdigheter - lämnar de sin
utbildning väl rustade för att möta yrkeslivet och
vidare studier
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KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUNDS ORGANISATION

Styrelse
Presidiet

Arbetsutskott

Förbundschef
Förbundskontoret

Skolområdeschef

Skolområdeschef
Planeringschef

Jenny Nyströmsskolan

Lars Kaggskolan

Stagneliusskolan

Axel Weüdelskolan

Stage4you Academy

Skolenhet AW1
Lärvux, Gruv,
SFI

Skolenhet LK1
NA
Skolenhet LK2
EE, TE, VF

Skolenhet ST2
EK, HA

Skolenhet LK3
IM

Skolenhet ST3
SAbet

Ölands Gymnasium

Skolenhet S4Y1

Skolenhet ÖG1

ESes, ESmu, HVstyl, SFI, (Lärvux)

RL, HT, Gruv, (Lärvux), Gyvux, SFI

Skolenhet AW2
Gyvux, YH,
Uppdrag

Skolenhet LK4
BA, FT, HV

MANDATFÖRDELNING STYRELSEN
Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslutande organ
är styrelsen. Styrelsen består av fem förtroendevalda från
Kalmar, samt två från vardera Borgholm, Mörbylånga
och Torsås. Ordförande är Dzenita Abaza (S) och vice
ordförande är Sven Stenson (M).

Mandatfördelning
Vänsterpartiet
(1)
Socialdemokraterna
(5)

Centerpartiet
(2)

Moderaterna
(3)
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FEM ÅR I SAMMANDRAG
2015

2014

2013

2012

2011

3 099

3 005

2 983

3 144

3 374

2 413

2 407

2 447

2 567

2 720

Från andra kommuner

686

598

536

577

654

Elever från förbundet som studerar hos annan
huvudman

610

704

809

951

1 004

410

418

443

459

469

99,8%

97,5%

100,3%

98,6%

95,0%

Nettokostnader tkr/elev

131

136

149

144

132

Nettokostnader (mkr)

Antal elever inom förbundet 15 sep

Från förbundets kommuner

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Kommunbidrag och övriga statsbidrag
Nettokostnader i % av kommunbidrag och
statsbidrag

405

408

445

452

445

Finansnetto (mkr)

0,1

0,4

0,9

1,8

2,2

Årets resultat (mkr)

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Eget kapital (mkr)

68

72

61

61

53

Total låneskuld (mkr)

70

106

103

106

91

93

84

63

66

83

Soliditet

Likvida medel (mkr)

45%

40%

36%

35%

35%

Antal tillsvidareanställda

489

494

512

520

526

Antal årsarbetare inkl. visstid och timanställda

565

551

568

602

605

Löner och ersättningar (mkr)

262

261

264

266

265

1 281

367

-1 326

1 172

-175

-3 463

-1 441

259

-2 426

-963

VERKSAMHETERNAS UTFALL MOT BUDGET (TKR)
Förbundskontoret
Lars Kaggskolan
Stagneliusskolan

-4 354

350

-598

-3 580

1 285

Jenny Nyströmsskolan

-4 305

-2 367

-1 817

-4 747

-1 454

936

2 186

-804

677

442

Axel Weüdelskolan
Ölands Gymnasium inkl. komvux

-275

-404

-739

-508

1 028

Stage4you Academy inkl komvux

-2 005

-3 160

-3 046

-499

697

-537

-224

-130

x

-312

Kost (ingår fr.o.m. 2014 i enheternas resultat)

x

x

Skola-Arbetslivcentrum

x

x

x Nedlagd/såld verksamhet
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OMVÄRLDSANALYS, HÄNDELSER OCH RESULTAT
Under de senaste åren har stora förändringar skett inom
det svenska utbildningsväsendet. Riksdag och regeringen har beslutat om flertalet förändringar som innefattar ny gymnasiereform, ny yrkeshögskola, ny lärarutbildning, en reviderad läroplan, ny skollag och ett nytt
betygssystem m.m. Dessa beslut och förändringar inom
utbildningsväsendet, har naturligtvis inneburit ett omfattande reformarbete inom Kalmarsunds gymnasieförbund. En utav de största utmaningarna för Kalmarsunds
gymnasieförbund har dock varit de senaste årens kostymanpassningar. Kostymanpassningar som på grund av
demografiska förändringar och ökad konkurrens i form
av fristående skolor medfört att förbundet slimmat
organisationen vad gäller personal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt med bibehållen kvalité. Utöver
nedläggning av några program har elevtapp i övriga program ställt krav på en förändrad organisation med sammanslagning av olika inriktningar i samma klass, ökad
samläsning mm.
Utöver de minskade elevkullarna så är en utav de nuvarande ekonomiska utmaningarna finansieringen av
den trådlösa pedagogiken. Den trådlösa pedagogiken,
Digital kompetens, innebär ett omfattande uppdrag att utbilda elever genom en förändrad pedagogik och samtidigt
ge eleverna moderna IKT-kunskaper. Den bärbara datorn, surfplattan och den smarta telefonen är snart varje
lärares och varje elevs naturliga verktyg för kunskapsutveckling. Den trådlösa pedagogiken ställer redan skolan inför nya utmaningar och frågor, till exempel på hur
den kommer att förändra kvaliteten i lärandet, lärarnas
ämneskompetens, elevernas måluppfyllelse och undervisningen i helhet. För gymnasieförbundet är digitaliseringen en nödvändighet för att skolorna ska nå framgång
i att utbilda morgondagens arbetskraft. Gymnasieförbundet har ett fortsatt behov av en medfinansiering från
medlemskommunerna för att fortsatt kunna öka kvaliteten i undervisningen och att ta tillvara de möjligheter
som öppnar sig med informations- och kommunikationstekniken (IKT).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Kalmarsunds gymnasieförbund har under året
fattat beslut om flertalet nya inriktningar och avtal för
att öka gymnasieförbundets attraktivitet. En ny inriktning är plåtslageri som blir den tredje nationella inriktningen inom bygg- och anläggningsprogrammet på
Lars Kaggskolan. På Jenny Nyströmskolan kommer en ny
inriktning inom barn- och fritidsprogrammet att starta,
socialt arbete med profilering mot väktare. Inriktningen
blir den tredje nationella inriktningen med start läsåret
2016/2017. I samarbete med Kunskapsnavet så har även
Jenny Nyströmskolan startat upp en vuxenutbildning,
väktarutbildning för vuxna, med start hösten 2015.
Ett av gymnasieförbundets mål i budgetdokumentet
2015 är att få fler elever att söka till GLU (gymnasial
lärlingsutbildning) genom att inrätta ett lärlingscentrum.
Under maj månad redovisades ett förslag på
lärlingscentrum med start hösten 2016. Lärlingscentrumet kommer innebära en organisation med ca 60
elever när den är fullt utbyggd. Under 2015 beslutade
Kalmarsunds gymnasieförbund att bifalla Västerviks
kommuns förfrågan att delta i bildandet av vård- och
omsorgscollege i Kalmar län tillsammans med landstinget,
regionförbundet och länets kommuner. Ett regionalt
samverkansavtal kommer reglera det gemensamma

Kostnadsfördelning

Finansiering
13%
14%
1%

9%

Driftsbidrag från
medlemskommunerna

0%

72%

15%

Statsbidrag

Undervisning
45%

Interkommunal ersättning
Försäljning mm

Administration

11%

Hyresintäkter

Skolmåltid
Fastigheter

16%

Interkommunal ersättning
4%

Övrigt
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arbetet. Ett annat avtal som gymnasieförbundet arbetar
med är Samverkan sydost där medlemskommunerna
gemensamt arbetar för att stärka och utveckla hela
samverkansområdet till en attraktiv gymnasieregion.
Under året har samverkansområdet vuxit till att omfatta
14 kommuner. De kommuner som anslutit sig under
2015 är Ronneby, Karlshamn och Olofström.
Under hösten 2015 tog förbundsstyrelsen beslutet att
fasa ut gymnasieprogrammen på Ölands Gymnasium
och att Stage4you Academys utbildningar ska flyttas till
skolor i Kalmar från och med läsåret 2016/2017. Skolorna
har under flertalet år gått med underskott och de främsta
orsakerna beror på ett sviktande elevunderlag tillsammans med höga fasta kostnader. Trots att en rad kostymanpassningar och marknadsföringssatsningar gjorts
för att justera underskottet och öka elevantalet kvarstår
den negativa ekonomiska trenden.
Ett flertal olika insatser har genomförts för att utveckla
och förstärka både den yttre och inre organisationen.
En aktivitet har varit det fortsatta arbetet med meriteringsprogram för yrkesskickliga lärare för att utveckla
verksamheten i alla förbundets skolor så att eleverna når kunskapsmålen samt får med sig nödvändiga
kunskaper ut i vuxenlivet. Förbundet har totalt inrättat
30 karriärstjänster för lärare och ytterligare befattningar
kommer att inrättas de kommande åren. En annan insats är
beslutet om att införa kontaktpolitiker för att politiker ska
få möjlighet att närmare följa verksamheten och främja
goda relationer mellan arbetsgivare, elever och anställda.
Kontaktpolitikerorganisationen gäller en försöksperiod
för år 2015 och en utvärdering kommer genomföras
inför år 2016. En utvärdering av gymnasieförbundets
nya organisation har genomförts av PWC. Utvärderingen
visar totalt sett på en förbättrad organisation men för
att arbeta vidare med organisationsstrukturen fattade
förbundsstyrelsen ytterligare beslut i oktober om
justeringar gällande organisationens struktur, ledning
och styrning. Ett av besluten gäller att inrätta en ny
funktion, Verksamhetsområdeschef, som tidigare ersätter
de två tidigare skolområdescheferna.
Under året har även Kalmarsunds gymnasieförbund
nominerats till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN.
Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän
som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån
styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande
i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling
och kollegialt lärande, digital resurser och nätbaserat
samarbete. Parterna bakom priset är bland annat
Skolverket,
specialpedagogiska
skolmyndigheten
samt Sveriges kommuner och Landsting. Under
kvartal 1 2016 kommer listan över slutkandidaterna att
publiceras. Utöver dessa aktiviteter och insatser så har
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ett flertal projektredovisningar framförts till styrelsen.
Ett projekt är Navigatorskolan som är ett samarbete
med socialförvaltningen i Kalmar kommun och
samordningsförbundet i Kalmar län. Utvärderingen visar
på att projektet varit framgångsrikt att fånga upp den
ungdomsgrupp i ålder 16-20 år som idag inte befinner
sig i skolans värld. Gymnasieförbundet har därför
bjudit in olika aktörer till ett möte för att implementera
Navigatorskolan som ordinarie verksamhet. Ett annat
projekt är strategiutveckling – lokala kunskapscentrum
för Gastronomi och Värdskap som slutredovisades under
våren. Projektet har bland annat lett till flertalet olika
seminarium med namnkunniga matprofiler, två
sommelierutbildningar och YH-utbildningen köks- och
restaurangchef, som startade hösten 2015.
Rektor för NIU har genomfört en omorganisation
av NIU-verksamheten för att möta de krav som
specialidrottsförbunden ställer gällande NIU-certifiering.
De nya kraven är att NIU utbildning skall erbjudas
inom minst tre högskoleförberedande program
och minst ett yrkesprogram. På Stagneliusskolan är
det samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet och på Jenny Nyströmsskolan är det
barn- och fritidsprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet där NIU erbjuds.

ÅRETS RESULTAT

Kalmarsunds gymnasieförbund resultat för 2015
uppgår till 5 mkr. Inom skolområdena finns dock större
budgetavvikelser där enheternas samlade resultat visar
ett underskott om 13,7 mkr vilken är en förbättring
från oktober månads prognos med 5,3 mkr. (Övriga
kommentarer till enheternas avvikelse redovisas under
varje enhets verksamhetsberättelse). Under året har
förbundet genomfört en översyn av gällande avtal både
avseende verksamhet såsom lokaler för att förbättra
förbundets ekonomi såväl på kort som på lång sikt.
Utöver detta har förbundet genomlyst de ekonomiska
förutsättningarna för de skolenheter som under
15%

4%

3%

Lars Kaggskolan
Jenny Nyströmsskolan
-4%

Stagneliusskolan
-4%

Axel Weüdelskolan
-6%

Ölands Gymnasium
Öland - komvux
Stage4you Academy
Torsås - komvux

-14%

Enheternas utfall för 2015
-24%
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många år genererat underskott. Detta har resulterat i
flertalet omförhandlade avtal samt två styrelsebeslut.
Styrelsebesluten innebär att gymnasieskolan Stage4you
Academy i Torsås flyttar sin verksamhet till skolor belägna
i Kalmar samt att gymnasieskolan på Ölands Gymnasium
fasas ut.
Resultatet inklusive både skolenheter, interkommunala
ersättningar, gemensam verksamhet, finanser samt
förbundskontor innebär att gymnasieförbundet även
detta år klarat av att inhämta det besparingsbeting,
minskning av 16-19 åringar, och delfinansiering av
digital kompetens, som belastade verksamheten i
början av året med ca 28 mkr. Det positiva resultatet
innehåller en återbetalning från FORA avseende 2004
års försäkringspremier vilka uppgår till 3,5 mkr och
hanteras som en jämförselstörande intäkt. Resultatet
innehåller även projektintäkter samt en återföring
av avsättningen avseende gymnasiereform 2011 där
implementeringsperioden är avslutad.
Till resultatet bidrar i stor utsträckning det positiva
utfallet gällande interkommunala ersättningar. Elever
från Kalmarsunds gymnasieförbund som läser hos andra
huvudmän är 672 stycken (748 stycken för 2014) vilket

2009

2010

2011

Interkommunala
kostnader

9 433

8 232

Interkommunala intäkter

7 588

3 414

9 124

-3 230

Summa

17 021 11 646

20 271

11 926

11 147 15 156

2012

80

85

103

156

Fristående skolor i Kalmar

540

610

716

762

42

53

56

55

672

748

874

972

Fristående skolor övriga
landet

Totalt
GYMNASIEELEVER

ANTAL ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER SOM STUDERAR
PÅ GYMNASIEFÖRBUNDETS SKOLOR, GENOMSNITTLIG
INTÄKT 2012-2015
2015
2014
2013
2012
Antal
elever

568

106 300 kr

*inkl. Aspergerelever

2012

2015

Elever som studerar i andra
kommuner

GYMNASIEELEVER
ÅR

2013

2014

OLIKA UTBILDNINGSANORDNARE SOM GYMNASIEELEVERNA SÖKER ÄR:
ÅR
2015 2014 2013

Intäkt
per elev
genomsnitt

2014

2013

resulterar i ett överskott med 9,4 mkr. Elever från andra
kommuner som läser på Kalmarsunds gymnasieförbund
är 601 stycken inklusive Gymnasiesärskolan och ASTenheten (593 stycken för 2014) vilket ger ett överskott
med 7,6 mkr.

RESULTAT MOT BUDGET INTERKOMMUNALA
ERSÄTTNINGAR 2012-2015 (TKR)

2015

2012

561*

539

561

113 900 kr* 106 900 kr

95 800 kr

Utöver de interkommunala ersättningarna finns det
även andra poster som generar ett positivt utfall
2015 inom den gemensamma verksamheten. Dessa
är bland andra inackorderingsbidrag, skolskjuts och
intäkter från migrationsverket. Antalet elever som har
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GYMNASIESÄRSKOLEELEVER
ANTAL ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER SOM STUDERAR PÅ
GYMNASIEFÖRBUNDETS SKOLOR, GENOMSNITTLIG INTÄKT
2012-2015
2015
2014
2013
2012
Antal
elever
Intäkt per
elev
genomsnitt

33

32

37

42,5

317 900 kr 327 800 kr 325 900 kr 309 500 kr

inackorderingsbidrag har sjunkit jämfört med 2014 med
17 stycken vilket genererar ett överskott med 1,4 mkr.
Eleverna som åker skolskjuts är 50 stycken fler än 2014
men antalet ryms inom budget och innebär även ett
överskott om 0,6 mkr. Intäkter från Migrationsverket
för asylsökande som går i skola är ca 2,0 mkr mer än
budgeterat.
Projektet digital kompetens har övergått till ordinarie
verksamhet i och med årsskiftet 2014. All IT-verksamhet
inom förbundet samordnas centralt och betalas av
skolorna. Hela IT-verksamheten visar på ett underskott
0,9 mkr. Detta beror på att förbundet under året har
förhandlat fram ett nytt samarbetsavtal med IT-enheten
inom Kalmar kommun, ökat antal enhet och en stigande
dollarkurs.
Kostverksamheten kan märka en tydlig trend bland
eleverna att de i högre utsträckning väljer att äta allt större
portioner av kött och fisk och att de därmed minskar
intaget av kolhydrater. Detta gör att portionskostnaderna
ökar. Enheten har under 2015 fått ett ökat behov
av tydlighet i gymnasieförbundets serveringslinjer
eftersom skolorna fått fler ungdomar som inte kan
språket eller har tidigare erfarenhet av skolrestauranger.
Detta ställer högre krav på tydlighet och rutiner i
verksamheten. Nettokostnaden för varje producerad
portion har dock sjunkit med 0,77 kr (33,84 kr). Att
nettokostnaden minskat beror främst på att enheten
haft större intäkter till verksamheten. År 2015 innebar
en ökad efterfrågan på lägerverksamhet samtidigt som
frukostserveringen till elever som går idrottsprofiler
återgick till kostverksamheten. Totalt har kostpersonalen
serverat 404 241 lunchportioner år 2015. Det är 9 706
portioner fler än 2014, ett trendbrott eftersom antalet
serverade portioner under flera år succesivt minskat. För
att säkerställa rutinen kring pedagogiska måltider har
kostverksamheten infört lunchkuponger för pedagogisk
lunch. Under år 2015 serverades 5 344 pedagogiska
luncher, främst serveras dessa på Jenny Nyströmsskolan.
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Finanser och pensioner påverkar resultatet positivt med
0,7 mkr främst tack vare ett positivt utfall avseende
semesterlöneskulden.
Nedan tabell visar andel återlånade medel för förbundets
pensioner.

PENSIONSMEDEL OCH
PENSIONSFÖRPLIKTELSER

2015 2014 2013 2012 2011

Avsättning för pensioner

2,0

1,8

4,7

3,1

3,2

Ansvarsförbindelse

38,2

41,3

46,4

42,9

39,2

Särskild avtalspension

0

0,0

0,0

0,5

0,0

Totala pensionsförpliktelser

40,2

43,1

51,1

46,6

42,4

Återlånade medel

40,2

43,1

51,1

46,6

42,4

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt
enligt rek 7.1

Kalmarsunds gymnasieförbund beslutade 2014 att
lösa in delar av sin pensionsskuld. Syftet med beslutet
var att fördela pensionskostnaderna. Förbundet valde
att genomföra denna tidiga lösning för att bädda för
framtidens utmaningar. Gymnasieförbundet kan då välja
att lägga sin tid och energi på förbundets huvuduppgift –
elever och verksamhet. Denna lösning minskar risken att
de framtida pensionskostnaderna tränger undan andra
verksamhetskostnader och satsningar inom förbundets
område. Pensionsadministratören har under 2015 delvis
realiserat förbundet intention och ska slutföra uppdraget
under 2016.
I bokslut 2015 har två avsättningar genomförts för
omstrukturering av Stage4you Academy samt för
kommunalt
åtagande
för
flyktingmottagandet.
Under 2015 togs beslutet att de två kvarvarande
gymnasieprogrammen på Stage4you Academy i Torsås,
estetiska programmet samt hantverksprogrammet, vid
hösten 2016 flyttas till Kalmar. Lokalavtalet i Torsås löper
dock fram till den sista juni 2018 och den outnyttjade
tidens hyra tillsammans med ökade kostnader i och
med beslutet är uppbokad genom avsättning 2015 i
enlighet med RKR 10,2 vilken behandlar avsättningar
och ansvarsförbindelser. Kommunerna tog under 2015
beslut avseende omfattning av flyktingmottagandet
och har för detta ändamål mottagit särskilda bidrag från
staten vilka de ska använda enligt matchningsprincipen
under åren 2016 och 2017. Gymnasieförbundet är ett
kommunalförbund och får därför inget bidrag men är
dock skyldig att omgående ordna skolgång för eleverna
som kommunerna tar emot. Precis som kommunerna
har förbundet ingen beredskap att på denna korta tid

Omvärldsanalys, händelser och resultat

Budget 2015

Redovisat
2015

1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

Investeringsredovisning mot budget 2015
inrymma detta i beslutad budget (vilken avhandlades i
maj 2015) utan kommer delvis hantera den uppkomna
situationen via en avsättning. Även detta enligt RKR 10.2
då förbundet har en befintlig förpliktelse som följd av ett
kommunalt beslut vilket innebär ett troligt utflöde av
resurser för att reglera det kommunala åtagandet.

AVSTÄMNING BALANSKRAV

Enligt
kommunallagen
ska
kommuner
och
kommunalförbund göra en avstämning mot balanskravet.
Detta innebär att gymnasieförbundet ska redovisa ett
positivt resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken
klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna
överstiger kostnaderna. Om kommunalförbundet
redovisar underskott ska motsvarande belopp återföras
senast det tredje året efter bokslutsåret. Årets resultat
innebär att förbundet inte har något att återställa.
Följande tabell visar förbundets
balanskravet de senaste fem åren.

avstämning

AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET (MKR)
2015 2014 2013 2012

av

EKONOMI I BALANS

Kalmarsunds gymnasieförbund har utöver balanskravet
tre ekonomiska mål för en ekonomi i balans:

SJÄLVFINANSIERING
INVESTERINGAR
TOTALT 2015 2014 2013 2012 2011
Resultat

49,4

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Avskrivningar

17,1

3,0

2,8

2,9

3,8

4,6

Förändring
av pensionsskuld

-15,0

0,2

-2,9

1,6

-0,1

-13,8

Utrymme

51,5

8,3

10,6

4,0

12,0

16,6

Investeringar

19,4

4,5

4,7

3,9

3,4

2,9

Andel elever från medlemskommunerna som studerar vid skolorna
inom Kalmarsunds gymnasieförbund ska uppgå till minst 72 %.
Målet är uppnått då andelen uppgår till 78 %.

Andel av elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara minst 77 %.

2011

Målet är uppnått då andelen uppgår till 82 %.

Årets resultat enligt
resultaträkningen

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Kalmarsunds gymnasieförbunds tredje ekonomiska mål är att
finansiera sina investeringar med egna medel.

Digital kompetens

0

5,4

12,5

4,1

-22

Balanserat resultat

5,1

16,1

12,0

12,4

3,8

Målet bedöms över en femårsperiod som innefattar det
aktuella budgetåret och de fyra senaste bokslutsåren.
Resultat, avskrivningar och förändring av pensionsskuld ger
ett prognostiserat utrymme för investeringar på 51,4 mkr.
Målet är därmed uppnått då förbundet har en investeringsvolym på totalt 19,4 mkr
sett under avstämningsperioden.
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INVESTERINGSREDOVISNING

Totalt sett har förbundets alla enheter investerat för
4,5 mkr av budgeterat 5,0 mkr under 2015. Detta är en
nyttjandegrad på 89 % (2014: 92 %).
Investeringar för mediarum på det estetiska programmet,
teknikuppdatetering i Jenny Nyströmsskolans aula,
omorganisation inom el- och energiprogrammet på Lars
Kaggskolan, teknikupprustning på Ölands Gymnasium,
installation av kameraanläggning och inköp av inventarier
till Stagneliusskolans olika salar samt investeringar via
verksamhetsutvecklingsfonden är de huvudsakliga
inköpen. Kostnaderna för investeringar beviljade inom
ramen för verksamhetsutvecklingsfonden redovisas
centralt då kapitaltjänstkostnaderna ska belasta centralt
ansvar framöver. De beviljade medlen avser investeringar
i ergonomiska, flexibla och inspirerande läromiljöer.
Stage4you Academy och Axel Weüdelskolan har
inte nyttjat sitt investeringsutrymme om 0,4 mkr då
verksamheterna inte har haft behovet under året.

FRAMTID OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING

De senaste årens kostymanpassningar på grund av demografiska förändringar och ökad konkurrens i form av
fristående skolor innebär att förbundet slimmat organisationen vad gäller personal, lokaler och programutbud
så långt det är möjligt med bibehållen kvalité. Utöver
nedläggning av några program har elevtapp i övriga program ställt krav på en förändrad organisation med sammanslagning av olika inriktningar i samma klass, ökad
samläsning mm. Utöver de minskade elevkullarna så är en
utav de nuvarande ekonomiska utmaningarna finansieringen av den trådlösa pedagogiken. Den trådlösa pedagogiken, digital kompetens, innebär ett omfattande uppdrag att utbilda elever genom en förändrad pedagogik
och samtidigt ge eleverna moderna IKT-kunskaper. För
gymnasieförbundet är digitaliseringen en nödvändighet
för att skolorna ska nå framgång i att utbilda morgondagens arbetskraft. Inför 2016 har gymnasieförbundet ett
fortsatt behov av en medfinansiering från medlemskommunerna för att fortsatt kunna öka kvaliteten i undervisningen och att ta tillvara de möjligheter som öppnar sig
med informations- och kommunikationstekniken (IKT).
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Måluppfyllelse

MÅLUPPFYLLELSE
Bland de åtta prioriterade områdena finns det 36 delmål. Av dessa har gymnasieförbundet lyckats nå de uppsatta målen för
34 mål (95 %). För målet om grundläggande behörighet till högskolan för de högskoleförberedande programmen saknas det
endast en procentenhet för att förbundet skulle nå målet. Förbundet har inte heller nått målet med ökad närvaro utan nivån
ligger kvar på samma nivå som förra året. Andelen gymnasieelever som erhållit examensbevis har ökat. Inom vuxenutbildningen har även där skett en ökning från förra året av andelen elever som klarar av sina kurser. Skolorna har kommenterat sin
verksamhet på sidorna 28-57.

TABELL MÅLUPPFYLLELSE 2015
MÅL

RESULTAT

ALLA ELEVER SKA NÅ KUNSKAPSMÅLEN
Minst 79 % av eleverna ska erhålla examensbevis.

85 %

Minst 89 % av eleverna på högskoleförberedande program ska ha grundläggande behörighet till
högskola/universitet.

88 %

Minst 18 % av eleverna på yrkesprogram ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.

21 %

Rektor ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap.
Andel studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska öka. (mål för Jenny Nyströmsskolan och Lars
Kaggskolan)
Öka lärarsamverkan och kollegialt lärande för att utveckla undervisningsmetoderna.
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara minst 68 %.

85 %

Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom gymnasial vuxenutbildning ska vara minst 63 %.

89 %

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med gymnasieexamen ska vara minst 14,1.

14,2

Minst 64 % av alla elever som erhållit examensbevis eller studiebevis ska ha minst betyget E i alla kurser.

66 %

Skillnaden i jämförelsetal mellan kvinnor och män med gymnasieexamen ska minska.
Elevernas totala närvaro ska öka.

ELEVEN I CENTRUM - TRYGGHET OCH TRIVSEL
Medelvärdet på påståendet ”som helhet fungerar vår skola bra” ska vara minst 4,7.

5,0

Medelvärdet på påståendet ”på min skola respekterar vi alltid varandra” ska vara minst 4,2.

4,6

Medelvärdet på påståendet ”ordningen på lektionerna har varit...” ska vara minst 4,4.

4,5

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Medelvärdet på påståendet ”jag får det stöd jag behöver i skolan när jag har svårigheter i skolan” ska vara minst 4,2.

4,4

Studiehandledning på modersmålet ska öka.
Höj kvaliteten inom introduktionsprogrammen.
Elevernas tillgänglighet till skolhälsovården under terminstid skall öka.

DIGITAL KOMPETENS
Elevers digitala kompetens ska öka.
Utveckla den fysiska skolmiljön för att ge eleverna bättre förutsättningar för sitt lärande.
Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.
Rektorers digitala kompetens och förmåga att leda digitaliseringen ska utvecklas.
Följeforskning i samarbete med Linnéuniversitetet ska fortsätta.

EKONOMI I BALANS
Kalmarsunds gymnasieförbunds investeringar ska självfinansieras till 100 % över en rullande femårsperiod.
Andel elever från medlemskommunerna som studerar vid skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund ska uppgå till
minst 72 %.

78%

Andel av elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara minst 77 %.

82 %
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Måluppfyllelse

SFI OCH YRKESUTVECKLING
Andel studerande som slutför påbörjade kurser i svenska för invandrare (SFI) ska vara minst 80 %.

82 %

Närvaron i SFI-undervisningen för vuxna ska uppgå till minst 80 %.

82 %

Flexibiliteten, kvaliteten och individanpassningen inom SFI-undervisningen ska ytterligare öka.
Alla SFI-elever skall få näringslivsinformation minst 2h/månad under senare delen av SFI-tiden.

JÄMSTÄLLDHET
Jämställdheten ska öka inom förbundet
Premiera goda insatser i förbundets verksamhet som bidragit till en ökad jämställdhet.

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
Antalet forskarutbildade lärare ska öka.
Antalet lektorer inom gymnasieskolan ska öka.
Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare (SYL) ska öka.
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Uppföljning prioriterade målområden - förbundsövergripande

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL
ALLA ELEVER SKA NÅ KUNSKAPSMÅLEN

Minst 79 % av eleverna ska erhålla examensbevis.
En stor andel av eleverna som slutade i juni 2015 har klarat att få ett examensbevis1. Samtliga skolor nådde målet,
dock är det några enskilda program som inte når 79 %.
På dessa program initierar rektorerna flera olika åtgärder
för att öka måluppfyllelsen. Resultatet är en procentenhet högre än året innan. Kvinnorna på studieförberedande program står för den största ökningen av andel med
gymnasieexamen.
Målet är uppnått 85 % (kvinnor 89 % och män 81 %)
Minst 89 % av eleverna på högskoleförberedande program ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.
Flera av våra högskoleförberedande program har svårt
att nå detta mål. Gymnasieförbundet ligger väldigt nära
målet men missar det med en enda procentenhet. Värt
att notera är att på naturvetenskapsprogrammet (NA) på
Lars Kaggskolan gick alla ut med grundläggande behörighet.
Målet är inte uppnått 88 % (kvinnor 92 % och män 82 %)
Minst 18 % av eleverna på yrkesprogram ska ha grundläggande behörighet till
högskola/universitet.
Skolorna har genomfört framgångsrika aktiviteter för att
nå en hög måluppfyllelse för detta mål. Sammanlagt har
förbundet ökat med 3 procentenheter sedan förra året,
men skillnaden mellan programmen är stor. För de utbildningar som har svårt att locka eleverna till ett aktivt
val av kurser för behörighet hävdar rektorerna att, det är
en konkurens mellan spetskurser inom yrket och kurser i
allmänna ämnen för behörighet, där ofta yrkeskurserna
drar det längsta strået. Det skiljer från 0 % för det program som har lägst andel behörighet upp till 55 % för
restaurang- och livsmedelsprogrammet på Ölands Gymnasium.
Målet är uppnått 21 % (kvinnor 30 % och män 15 %)
Rektor ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap.
Skolorna gör bedömningen att de aktiviteter som rektorerna har deltagit i och initierat under 2015 har medfört att deras förmåga i det pedagogiska ledarskapet har
ökat. Arbetet med de prioriterade målen har blivit mer
tydliga och med bättre kontinuitet. Strukturella förändringar med mötestider för att kunna öka rektors inblick
i verksamheten har genomförts. Utbildningssatsningar
har skett inom området via ledarskapskurs inom ramen
1
För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma
ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. För en högskoleförberedande examen ska eleven
ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och
3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska
eleven ha ett godkänt gymnasiearbete. En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen
får istället ett studiebevis.
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för rektorsprogrammet på universitetsnivå, deltagande i
konferenser riktade mot rektorer samt en för förbundet
gemensam ledarskapsutbildning med coachande metod
i fokus.
Målet är uppnått.
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska öka.
Det har under året skett en ökning av gymnasiala lärlingar i förbundet från 7 till 15 elever (4 kvinnor och 11 män).
Det är Lars Kaggskolan och Ölands Gymnasium som står
för ökningen. Skolor som har haft det svårt med att locka
lärlingar ser fram emot den organisationsförändring förbundet genomför till hösten 2016. Då kommer alla nya
lärlingar att samlas under en skola och en rektor.
Målet är uppnått ökat från 7 till 15 elever.

Uppföljning prioriterade målområden - förbundsövergripande

Öka lärarsamverkan och kollegialt lärande för att utveckla
undervisningsmetoderna.
När rektorerna tittar tillbaka på 2015 ser de många olika aktiviteter på sina skolenheter som har gjort att det
kollegiala lärandet har ökat. De exempel som ges är bl.a.
att lärarna besöker varandras verksamhet i olika undervisningssituationer, föreläsningar kring temat ”Förbättrat
lärande”, matematiklyftet, projekt kring bedömning för
lärande (BFL), gemensamt arbete kring motivationsskapande metoder, pedagogiska caféer m.m.
Målet är uppnått.
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara minst 68 %.
Förbundets elever på grundläggande vuxenutbildning
har under året lyckats väl med måluppfyllelsen. Resultatet har ökat från 82 % 2014 till 85 % 2015. Framgångsfaktorer är en levande individuell studieplan och kartläggning där elevernas studier hela tiden anpassas efter
elevens förutsättningar och mål. Ölands Gymnasium har
fått en annan målmedveten elevgrupp inom grundläggande vuxenutbildning i de målmedvetna invandrareleverna med hög måluppfyllelse som följd.
Målet är uppnått 85 %, (kvinnor 86 % och män 84 %)
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom gymnasial vuxenutbildning ska vara minst 63 %.
Graden av de som slutfört påbörjade kurser har ökat
det senaste året med 6 procentenheter. En faktor är att
många studerande kommer för att komplettera för särskild behörighet inför studier på högskola eller universitet med hög motivationen att klara kursen. Skolorna
jobbar intensivt med betygs- och avbrottsanalyser samt
har höga krav på eleverna att vara närvarande och läm-

na in begärda uppgifter i tid vilket har fått fler elever att
slutföra sina kurser.
Målet är uppnått 89 % (kvinnor 89 % och män 89 %).
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med gymnasieexamen ska vara minst 14,1.
Gymnasieförbundet lyckades klara detta mål i år. De aktiviteter som skolorna särskilt framhåller är arbetet med
tidiga insatser för elever som riskerar att inte nå minst
betyg E. Elevhälsateamen (EHT) på skolorna har fått en
mer aktiv roll i detta arbete med identifikation och kartläggning av elevernas svårigheter. EHT tillsammans med
aktiva mentorer/lotsar är en framgångsfaktor.
Målet är uppnått 14,2 (kvinnor 14,4 och män 13,9)
Minst 64 % av alla elever som erhållit examensbevis eller studiebevis ska ha
minst betyget E i alla kurser.
Andel som erhållit examensbevis eller studiebevis är
samma som förra året men det går att konstarera att
männen har lyckats marginellt sämre medan kvinnorna
i samma grad har lyckats bättre. När gymnasieförbundet
jämför sig med riket, i vissa av skolverket utvalda kurser2, är
förbundet några tiondels procentenheter bättre än riket.
Målet är uppnått 66 % (kvinnor 73 % och män 59 %)
Skillnaden i jämförelsetal mellan kvinnor och män med gymnasieexamen
skall minska.
Totalt inom gymnasieförbundet har skillnaden minskat.
2014 var skillnaden 0,9 och 2015 var skillnaden 0,7 poäng. Däremot skiljer sig måluppfyllelsen mycket mellan
olika skolor och program. Skillnaden mellan könen har
både ökat och minskat. Kvinnorna är de som har högst
2

Andel elever med minst betyget E i gymnasiegemensamma kurser samt
Gymnasiearbete
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Uppföljning verksamhetsmål

jämförelsetal, förutom på en utbildning (NA) på Lars
Kaggskolan där männen har högst jämförelsetal.
Målet är uppnått.

handling, genusperspektiv, normkritiskt tänkande samt
respekt och tolerans.
Målet är uppnått 4,6 (kvinnor 4,5 och män 4,8)

Elevernas totala närvaro ska öka.
Flera av skolorna beskriver i sina analyser ett antal åtgärder för att främja närvaron, men likväl för andra året
i rad, ligger andelen närvaro still och förbundet når inte
sitt mål med ökad närvaro. Närvaron är oförändrad både
för kvinnor och för män. Gymnasiesärskolan har generellt en hög närvaro. Den största ökningen av närvaron
har estetiska programmet på Stage4you Academy gjort
med 4 procentenheter. Program med hög andel närvaro
är VVS- och fastighetsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet på Lars Kaggskolan med över 90 % närvaro.
Målet är inte uppnått.

Medelvärdet på påståendet ”Ordningen på lektionerna har varit …” ska vara
minst 4,2.
Eleverna inom gymnasieförbundet upplever att ordningen i klassrummet är bra. Inom vuxenutbildningen är
eleverna motiverade, mogna och intresserade av att lära
vilket bidrar till studiero. Arbetsklimatet i klassrummet
hänger nära ihop med bemötande och respekt mellan
de som befinner sig i rummet; elever- elever, elever-lärare. Lärarna skapar intresse för kursen och deras engagemang och kunskap i ämnet är också avgörande för elevernas upplevelse.
Målet är uppnått 4,5 (kvinnor 4,5 och män 4,5)

ELEVEN I CENTRUM -TRYGGHET OCH TRIVSEL

Medelvärdet på påståendet ”som helhet fungerar vår skola bra” ska vara minst 4,7.
Förbundets skolor arbetar målmedvetet med elevdemokrati genom olika forum för att elever ska få inflytande
i beslutsprocesser. Ett viktigt arbete är skolornas årliga
arbete med revidering av ordningsregler. Bra relationen
mellan personal och elev är den grundläggande förutsättningen för att våra elever ska uppleva en trygg och
trivsam skola och något som måste erövras och byggas
kontinuerligt.
Målet är uppnått 5,0 (kvinnor 5,0 och män 5,0)
Medelvärdet på påståendet ”på min skola respekterar vi alltid varandra” ska
vara minst 4,4.
Gymnasieförbundets arbete med likabehandlingsplanen, jämställdhetsplanen och de aktiviteter som är
kopplade till dessa planer bidrar till att elever tycker att
respekten på skolorna är hög. Skolorna arbetar ständigt
med värdegrundsfrågor i det dagliga arbetet. Mentorer/
lotsar och EHT arbetar förebyggande med frågorna ute i
klasserna och i andra forum hela året, vilket möjliggör en
ökad förståelse för skolans värderingar gällande likabe-

ELEVER I BEHOV AV STÖD

Medelvärdet på påståendet “jag får det stöd jag behöver i skolan när jag har
svårigheter i skolan” ska vara minst 4,2.
Förbundets skolor fortsätter arbeta med stöd av specialpedagoger och speciallärare i och utanför klassrummet beroende på elevens behov (olika system på olika
skolor). Gymnasieförbundets satsning på teknikstöd ger
också många elever bra förutsättningar för extra stöd.
Genom att anlägga ett specialpedagogiskt perspektiv på
all undervisning och erbjuda extra anpassningar för våra
elever tror rektorerna att elevernas resultat förbättras ytterligare. Rektorerna tar en aktiv del i arbetet med elevers
stöd genom bl.a. uppföljning i regelbundna mentorskonferenser/arbetslagsmöten/mitterminskonferenser.
Målet är uppnått 4,4 (kvinnor 4,2 % och män 4,5 %)
Studiehandledning på modersmålet ska öka.
Gymnasieförbundet har under hösten 2015 köpt in inläsningstjänst vilket innebär att alla elever har möjlighet att
lyssna på sina läromedel samtidigt som de kan följa med i
sina tryckta läromedel samt en möjlighet till studiehandledning på modersmål. Det finns ett identifierat behov av
att erbjuda vissa elever studiestöd på modersmål och inför 2016 har styrelsen förstärkt de ekonomiska förutsättningarna för studiehandledning ytterligare. Eleverna på
språkintroduktionen har haft tillgång till studiehandledning på arabiska inom matematiken och en lärare i arabiska som gjort praktik och stöttat eleverna i studierna
genom deras modersmål.
Målet är uppnått.
Höj kvaliteten inom introduktionsprogrammen.
Kvaliteten inom introduktionsprogrammen (IM) har höjts
genom möjligheten till ett ökat antal olika varianter av
individuellt alternativ (IMIND) på olika skolor inom förbundet. Samarbetet mellan förbundets skolenheter har
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stärkts vilket har inneburit att fler elever har fått möjlighet att prova på praktiska inslag via yrkesintroduktionen.
Förbundet har utökat på elevassistentsidan på IM vilket
medfört möjligheter till att arbeta med elevernas motivation på nya sätt.
Målet är uppnått
Elevernas tillgänglighet till skolhälsovården under terminstid skall öka.
Elevhälsan är viktig för en hög kvalitet i skolan och samarbetet mellan skolsköterskor och andra aktörer har ökat
tack vare den riktade satsningen på att erbjuda skolsköterskorna semestertjänst. I och med införandet av semestertjänst för skolsköterskorna har möjligheten till bl.a.
samplanering inom elevhälsan ökat vilket gett en ökad
effektivisering och i förlängningen ökad tillgänglighet för
eleverna.
Målet är uppnått.

EKONOMI I BALANS

Se avsnitt under rubriken ”Årets resultat”.

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
Antalet forskarutbildade lärare ska öka.
Kalmarsunds gymnasieförbund har anställt 3 nya lektorer
under 2015.
Under de senaste åren har gymnasieförbundet avsatt
medel till två doktororander inom ramen för forskarskolor kring yrkesämnenas didaktik. Avsikten med forskarskolan är att stärka den praxisnära didaktiska forskningen kring olika skolämnen. Den övergripande ambitionen
är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet som
kan utgöra ett nationellt nav för ämnesdidaktisk kunskapsutveckling inom ämnet. Lärarna har kombinerat
forskarstudierna med att undervisa på deltid. De forskarutbildade lärarna har utöver undervisning spridit ämneskunskaper till andra lärare som gynnar undervisningen.
Medarbetarna blev klara med sina licentiatuppsatser i
didaktik våren 2015 vid Stockholms universitet och är nu
förordnade som lektorer. En ytterligare medarbetare, har
i kombination med sin undervisning i förbundet, avlagt
sin filosofie doktorsexamen vid Linnéuniversitetet; Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av
ungdomars livschanser.
Satsningen ska ses som ett led i att kompetensutveckla
lärarna och, i förlängningen, stärka elevernas kunskaper.
Därtill förutsätts de forskarutbildade lärarna kunna bidra
till förbundets och skolans utveckling.
Målet är uppnått.

Antalet lektorer inom gymnasieskolan skall öka.
Gymnasieförbundet har under året anställt tre nya lektorer (två kvinnor och en man). Många lärare bedriver i högre grad än tidigare undervisning som bygger på medveten koppling till vetenskaplig forskning. Rektorerna ser
en större samverkan mellan lektorat och universitet.
Målet är uppnått
Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare (SYL) skall öka.
Under våren 2015 har gymnasieförbundet utsett 15 lärare till SYL. Det var 46 lärare som ansökte och 23 kallades
till intervju. Av de i år utsedda är 9 kvinnor och 6 män. Totalt i förbundet finns det 30 SYL. Tillsättandet av SYL har
bidragit till en kvalitetshöjning på skolorna. SYL:arna har
använts i det pedagogiska utvecklingsarbetet på bred
front, till exempel som ledare av lärcirklar seminarieledare, workshopledare och gruppledare vid kompetensutveckling inom exempelvis betygsättning, digital kompetens och formativ bedömning med specialpedagogiska
förtecken. Rektorer kommer framöver att fokusera än
mer på att, genom ett systematiskt och vetenskapligt vis,
observera det som sker i klassrummen och därefter förbättra och förfina de olika lärandeaktiviteter som leder
till goda resultat.
Målet är uppnått
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DIGITAL KOMPETENS

Elevers digitala kompetens ska öka.
I och med att förbundets pedagoger har fortsatt sin utveckling av den digitala kompetensen har rektorer konstaterat att elevernas digitala kompetens också har ökat.
Dessutom anger eleverna själva i enkäter att de uppfattar
det som att deras digitala kompetens har ökat. Förbundet konstaterara att användningen av datorer på högstadiet skiljer sig mycket från skola till skola och detta
medför att elevernas ökning är varierande då deras förkunskaper skiljer sig stort.
Målet är uppnått.
Utveckla den fysiska skolmiljön för att ge eleverna bättre förutsättningar för sitt
lärande.
Inom gymnasieförbundet har flera skolor under året
utrustat klassrum så att eleverna har möjlighet till alternativa arbetsställningar och lätt kan skapa olika gruppkonstellationer. I dessa klassrum har även belysning och
färgsättning förändrats för att ge en bra studiemiljö. I
samband med upprustningen har olika personalgrupper
varit delaktiga för att skapa flexibla lärmiljöer som gynnar
alla elevers lärande.
Målet är uppnått.
Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.
En stor majoritet av lärarna har angett i den senaste undersökning att deras kompetens har ökat under de senaste 12 månaderna. Stor andel av kompetensutvecklingstiden används till förkovring i digital kompetens. Ett
stort antal av lärarna använder Google Classroom och

förbundet ser en fortsatt utveckling av denna applikation i den närmaste framtiden. Rektorer kommer också
under kommande år att fokusera på en större medvetenhet kring och andvändning av kompensatoriska digitala
hjälpmedel. All personal känner idag inte till i tillräckligt
stor utsträckning vad som finns.
Målet är uppnått.
Rektorernas digitala kompetens och förmåga att leda digitaliseringen ska utvecklas.
Rektorerna försöker vara en god förebild inför personalen och använder olika digitala verktyg. De får kontinuerligt utbildning av IKT-pedagoger samt är med på flera av
de gemensamma utbildningarna inom IKT för att öka sin
kompetens inom området. Under året har rektorerna haft
tillgång till processledning från LIN Education som har
utmanat dem kring frågor om digitaliseringen av skolan.
Skolledningarna har också genomfört SKL:s LIKA1 analys
för att identifiera delar som behöver utvecklas på skolorna. Detta sammantaget ger rektorerna en upplevelse av
att deras digitala kompetens under året har ökat.
Målet är uppnått
Följeforskning i samarbete med Linnéuniversitetet ska fortsätta.
Kalmarsunds gymnasieförbund har anslagit medel till
följeforskning ”digital kompetens” där förbundet har två
doktorander som forskar inom IKT kopplat till autenciteten inom naturvetenskapen. Denna forskning startade
upp i augusti 2013, tillsammans med Linnéuniversitetet;
Institutionen för naturvetenskap i Kalmar samt Institutionen för medieteknik i Växjö. Detta forskningsprojekt är
1
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Ledning, Infrastruktur, Kompetens, Användning, it-tempen för skola och förskola

inriktat på att öka kunskapen om lärares utveckling av sin
praktik och om rollen av autenticitet i undervisningen.
Introducerandet av datorer, en dator per elev, ställer nya
krav och ger nya möjligheter och kommer därigenom att
påverka hur lärarna genomför sin undervisning. Lärares
förmåga till förändring är väsentlig för att upprätthålla
och öka undervisningens kvalité och är därför ett betydelsefullt motiv för forskning. Digitala resurser kräver en
förändring och kunskap om möjligheter och svårigheter
till förändring har därför betydelse för skolutveckling i
stort.
Följeforskningen fotsätter till 2017.
Målet är uppnått.

JÄMSTÄLLDHET

Jämställdheten skall öka inom förbundet.
Ett av målen i jämställdhetsplanen är att undervisningen
bedrivs, planeras och utvärderas utifrån ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv där frågor kring genus,
jämställdhet, hbtq, jämlikhet och demokrati har genomslag i det vardagliga arbetet. En av aktiviteterna för att
uppnå målet har varit förbundets deltagande i prideveckan med det avslutande pridetåget i Kalmar vars syfte var
att synliggöra och utveckla förutsättningar för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners liv för allas
lika rätt i samhället.. I samband med detta uppmanades
lärare att i största möjligaste mån integrera frågorna i undervisningen både under och efter prideveckan.

Rektorerna har arbetat med att implementera gymnasieförbundets jämställdhetsplan på sina skolor. Exempel på
aktiviteter på skolorna med jämställdhet som förtecken
är: genusperspektiv i historiska bilder, konstruera informationsapp om HBTQ, bokläsning med HBTQ-tema,
föreläsning om HTBQ, genusperspektiv i klassrummet,
gruppövningar för att belysa genus, normer och stereotyper, läsprojekt, jämställdhetsprojekt på lotstid, information om jämställdhet i samband med besök på grundskolan i gymnasievalstider.
Målet är uppnått.
Premiera goda insatser i förbundets verksamhet som bidragit till en ökad jämställdhet.
Gymnasieförbundet vill stimulera till ett arbetssätt som
förstärker förbundets jämställdhetsarbete genom att årligen dela ut ett jämställdhetspris. 2015 års pristagare är
Anne Hegender, som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor inom gymnasiesärskolan. Hon integrerar frågor
kring jämlikhet, hbtq, sexualitet och genus i sina kurser,
vilket inte alltid är helt lätt utifrån de speciella behov som
hennes elever ofta har. Det kräver en skicklig pedagog.
Anne håller pedagogiska forum för att inspirera kollegor
med metoder och tips att tänka på i klassrummet och tar
sitt läroplans- och jämställdhetsuppdrag på yttersta allvar.
Målet är uppnått.
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SFI OCH YRKESUTVECKLING

Andel studerande som slutför påbörjade kurser i svenska för invandrare (SFI)
ska vara minst 80 %.
Motivationen att lära sig svenska språket är hög hos
merparten av eleverna och de är också medvetna om att
de behöver ha kursen D i SFI med sig för att få jobb etc.
Framgångsfaktorer i arbetet med att få SFI-elever att kliva uppåt i utbildningstrappan är arbetet med den individuella digitala studieplanen som tydligt visar elevens
studieväg. Även ett bra mottagande av studievägledare
och introduktionstester av lärare som placerar eleverna
på rätt studienivå är viktiga faktorer för snabba förflyttningar mellan nivåerna med bra resultat.
Målet är uppnått 96 % (kvinnor 96 % och män 96 %)
Närvaron i SFI-undervisningen för vuxna ska uppgå till minst 80 %.
Elever uppmuntras till språkpraktik och instegsjobb som
ibland gör att eleven missar lektioner. Vård av barn är en
annan orsak till frånvaro. Diskussion med berörda parter
om att hitta lösningar kring skola/praktik/jobb förs.
Målet är uppnått 81 % (kvinnor 81 % och män 81 %)
Flexibiliteten, kvaliteten och individanpassningen inom SFI-undervisningen ska
ytterligare öka.
Svenska för invandrare (SFI) är en central del av integrationspolitiken för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i samhället. Goda kunskaper i det
svenska språket förenklar vid inträde i det svenska arbetslivet.
SFI – undervisningen utgår från den enskilde individens
behov, förutsättningar och tidigare studiebakgrund från
hemlandet. Inom SFI-verksamheten görs det en individuell kartläggning och målrelaterad studieplanering som
påverkar utbildningens utformning. Såväl flexibiliteten
som kvaliteten har stärkts under året och alltfler elever
kombinerar SFI med bl.a. arbete, praktik och yrkesorientering. På så sätt påskyndas såväl språkinlärningen som
möjligheten för individen att etablera sig på arbetsmarknaden. Under året har förbundet haft en väl fungerande
samverkan mellan olika aktörer och huvudmän såsom
invandrarservice, arbetsförmedlingen och socialförvaltningen etc.
Målet är uppnått.
Alla SFI-elever skall få näringslivsinformation minst 2h/månad under senare
delen av SFI-tiden.
Kalmar får eleverna inom Näringslivsspåret, som planerat, information om näringslivets förutsättningar. I Torsås
respektive Borgholm kommer olika aktörer vid olika tidpunkter och informerar: Arbetsförmedlingen, fackliga
organisationer, socialförvaltningen informerar om jobb
inom vård- och omsorg, branschföreträdare.
Målet är uppnått.
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PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
Rutin för patientsäkerhetsarbetet inom Kalmarsunds
gymnasieförbund finns dokumenterad i verksamhetsplan för skolhälsovården. Verksamhetsplanen har reviderats under 2015.
Rapportering av risker, tillbud och negativa händelser är
en stående punkt på dagordning i skolhälsovårdens yrkesnätverk som träffas 1 ggr/månad. Under året har det
inkommit 14 avvikelserapporter till verksamhetschefen.
Nio av dem är relaterade till det digitala journalsystemet
PMO. Det har varit inloggningsproblem, problem med
funktionen i kringutrustning samt driftsavbrott. Problemen är relaterade till serversupporten. En ny upphandling av serverdrift är genomförd med tydlig kravspecifikation. Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun
är systemägare och ansvarar för implementeringen. Fyra
avvikelser handlar om att det inte går att få ut journaler
på rekvisition från Torsås kommun. Efter kontakt med biträdande rektor på Torskolan är problemet undanröjt. En
avvikelse handlar om scannad journal på fel elev. Rättelse
gjordes omgående samt rutin införs för att undvika att
problemet upprepas. Den verksamhetsspecifika metodboken revideras löpande för att överensstämma med aktuell lagstiftning och underlätta i det dagliga arbetet. En
länsövergripande metodbok är framtagen och tillgänglig
för förbudets skolhälsovård.
Vaccinationsmottagningen har efter starten 2012/2013
blivit en del av ordinarie verksamhet inom skolhälsovården. Flyktinghälsan och smittskyddet har haft hög
belastning under året vilket innebär att förbundet har
fått ändra rutinerna i samband med vaccinationer. Det
innebär att skolsköterskan gör tidiga hälsosamtal, med
hjälp av tolk, där information om vaccinationsstatus
fastställs och vaccinationsordination görs av skolläkare.

Rutiner för säker hantering finns och följs. Alla vaccinationer dokumenteras i PMO och Inera. Samtliga elever
inom fordons- och transportprogrammet och bygg- och
anläggningsprogrammet/måleri har genomgått spirometriundersökning och obligatorisk läkarbedömning.
Eleverna inom vård- och omsorgsprogrammet och barnoch fritidsprogrammet är, enligt rekommendation från
socialstyrelsen och krav från Kalmar kommun, screenade
för tuberkulos inför praktik i kommunal verksamhet.
All personal inom skolhälsovården har adekvat utbildning och arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla skolsköterskorna har utöver
grundutbildning en specialisering för arbete inom skolan inklusive vaccinationsbehörighet. Skolhälsovårdens
nätverksträffar har innehållit fortbildningsinsatser inom
barnhabilitering, barn som far illa, barnkonventionen,
journalgranskning kollegialt, ortopedi, språkstimulerande arbetssätt. Nätverket har fått information från Socialförvaltningen om sociala insatsgruppen (SIG) och av
Barn- och ungdomshälsan om den nyetablerade primärvården inom psykisk hälsa. Samtliga skolsköterskor har
genomgått en två dagars utbildning i ”Första hjälpen till psykisk
hälsa” enligt modell MHFA som är framtagen och kvalitetssäkrad av Karolinska institutet. Skolsköterskorna har regelbunden handledning av legitimerad psykolog.
Elever och närstående involveras i patientsäkerhetsarbetet genom samråd vid akuta ärenden där medgivande alltid krävs från vårdnadshavare/myndig elev
vid planering och genomförande av åtgärder. Dialog förs
med vårdnadshavare/myndig elev, rektor och övrig elevhälsa vid enskilda elevärenden.
Samtliga mål i verksamhetsplanen är uppnådda.
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Personalförhållanden

PERSONALFÖRHÅLLANDEN
ANTAL ANSTÄLLDA

Antalet månadsavlönade (tillsvidareanställda och visstidsanställda) medarbetare inom Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick vid årsskiftet till 552 personer, vilket
var en ökning med 1 person jämfört med föregående år.
Antalet tillsvidareanställda i Kalmarsunds gymnasieförbund minskade med 5 medarbetare under 2015 och var
vid årsskiftet 489 personer. Omräknat till heltidsanställningar, som beräknas utifrån summerad sysselsättningsgrad upp till heltid, motsvarade tillsvidareanställningarna 472,1 årsarbeten vilket var en minskning med 3,1
årsarbeten jämfört med 2014. Av gymnasieförbundets
tillsvidareanställda är 63,6 procent kvinnor, vilket innebär
en minskad andel sedan 2014 med 0,8 procentenheter.
Antalet personer som var anställda på en tidbegränsad
anställning med månadslön vid årsskiftet ökade med 6
personer jämfört med 2014 och hamnade på 63 medarbetare. Tidsbegränsade anställningar med månadslön
omräknat till heltidstjänster ökade med 4,5 årsarbeten
och blev 50,6 årsarbeten.
Utöver de ordinarie anställda har gymnasieförbundet timavlönad personal. Totalt anlitades timvikarier motsvarande 24 706 timmar. Vid omräkning till årsarbeten nyttjades timvikarier motsvarande 12,5 årsarbeten, vilket är
en ökning med 0,4 årsarbeten jämfört med föregående
år.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom gymnasieförbundet ökade för kvinnorna och var oförändrad för
männen. Kvinnornas hamnade på 96,1 procent (ökning
med 0,6 procentenheter) och männens var 97,3 procent.
Sysselsättningsgraden totalt var 96,5 procent, vilket var
en ökning med knappt en halv procentenhet jämfört
med 2014.
Medelåldern bland gymnasieförbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 48,2 år, vilket är en ytterst liten
minskning sedan 2014. De kvinnliga och manliga medarbetarna inom Kalmarsunds gymnasieförbund är i genomsnitt ungefär samma ålder (48,2 år/48,3 år).

Åldersstruktur

Antalet tillsvidareanställda inom respektive åldersgrupp
har det skett en liten förändring jämfört med 2014. Majoriteten befinner sig i åldersgruppen 30-49 år (50,4
procent). Medarbetare under 29 år utgör 2,0 procent av
gymnasieförbundets tillsvidareanställda. Inom gruppen
61-65 år återfinns 12,9 procent och 0,2 procent finns i
gruppen 65+.
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Könsfördelningen är 2,6 procent kvinnor och 1,1 procent
män i den yngsta åldersgruppen, vilket följer gymnasieförbundets könsfördelning totalt (63,6 procent kvinnor
och 36,4 procent män). Störst andel kvinnor finns i åldersgruppen 40-49 år och motsvarande för männen återfinns
i åldersgruppen 50-59 år, vilket innebär 31,8 procent respektive 36,5 procent per åldersgrupp.

PERSONALOMSÄTTNING

Personalomsättning i sig behöver inte vara något negativt eftersom det också är en förutsättning för att såväl
gymnasieförbundet som individen ska ha möjlighet att
utvecklas. Intern rörlighet ger personalen möjlighet att
gå in på nya tjänster och pröva nya arbetsuppgifter.
Personalomsättningen för 2015 var 6,4 procent och är en
ökning med 1,7 procentenheter sedan 2014. Vad gäller
procentuella fördelningen av avgångsorsaker har störst
förändringar skett inom avgångsorsak ”på egen begäran”
medan pensionsavgångar var oförändrade sedan föregående år. Under 2015 berodde 2,6 procent av avgångarna
på pension och 3,8 procent på egen begäran.
Det finns vissa yrkeskategorier som Kalmarsunds gymnasieförbund likväl som övriga kommuner fortfarande
har svårt att finna, som exempelvis lärare i svenska som
andraspråk, lärare i vård och omsorg, lärare i matematik,
speciallärare/ specialpedagog, lärare i svenska och engelska.
Under 2015 har 74 tjänster annonserats ut. De flesta ansökningarna var inlämnade av kvinnor.

Pensionsavgångar

Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. Inom kommande femårsperiod 2016-2020, förväntas 67 anställda
att gå i pension, om de väljer att gå i pension det året de

Personalförhållanden

rade yrkeskategorier är det även rektorer, skolsköterskor,
studie- och yrkesvägledare och skolkuratorer som kommer att gå i pension de kommande åren.

SJUKFRÅNVARO

De senaste åren har sjukfrånvaron ökat inom gymnasieförbundet vilket har visat på samma trend som gäller för
hela riket men 2015 har det skett en positiv förändring i
sjukfrånvaron hos personalen inom gymnasieförbundet.
Den totala sjukfrånvaron för gymnasieförbundets medarbetare under 2015 var 3,64 procent i jämförelse med 4,03
procent år 2014, vilket visar på en minskning med 0,39
procentenheter. Liksom föregående år har de kvinnliga
medarbetarna generellt sett högre frånvaro än de manliga, 4,45 procent jämfört med 2,23. Det innebär en minskning med 0,65 procentenheter för kvinnor respektive en
liten ökning med 0,08 procentenheter för män.
Sjukfrånvaron för medarbetarna inom åldersgruppen
29 år eller yngre har ökat. Kvinnor över 50 år har fortsatt
högst sjukfrånvaro men det är bland kvinnor under 29 år
som sjukfrånvaron ökat mest, från 2,73 procent till 4,98
procent.

blir 65 år. Under 2015 var det 6 personer som arbetade
kvar efter fyllda 65 år.
De yrkeskategorier de flesta kommande pensionsavgångarna finns, fram till 2020, är lärare med olika inriktningar SFI, SV/SO, särskola, omvårdnad. Utöver definie-

Andelen sjuka i 60 dagar eller mer är ett nyckeltal kopplat till långtidssjukskrivning som arbetsgivaren enligt lag
ska redovisa. Andelen långtidssjukskrivna över 60 dagar
minskade med 6,38 procentenheter till totalt 41,76 procent. Kvinnorna minskade 4,19 procentenheter till 45,27
procent och männen minskade med 13,17 procentenheter till 29,48 procent jämfört med 2014.
Alla kommuner ska rapportera statistik för den totala

SJUKFRÅNVARO
REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO ENLIGT LAGEN OM KOMMUNAL REDOVISNING

NYCKELTAL

I FÖRHÅLLANDE TILL...

1. Totalt sjukfrånvaro

sammanlagd tillgänglig arbetstid

2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)

total sjukfrånvarotid

3. Summa sjukfrånvarotid för
kvinnor

RIKSNIVÅ
MEDELVÄRDE
2013
2014

2015

2014

3,64 %

4,03 %

3,59 %

6,3 %

41,76 %

48,14 %

45,13 %

47,0 %

sammanlagd tillgänglig arbetstid
för kvinnor

4,45 %

5,10 %

4,34 %

6,9 %

4. Summa sjukfrånvarotid för män

sammanlagd tillgänglig arbetstid
för män

2,23 %

2,15 %

2, 31%

4,0 %

5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgrupp 29 år och yngre

3,68 %

2,51 %

0,87 %

4,9 %

6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 30-49 år

2,97 %

3,30 %

3,05 %

6,0 %

7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 50 år eller äldre

4,34 %

4,86 %

4,34%

7,0 %
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sjukfrånvaron i procent till SKL (Sveriges kommuner och
landsting). Medelvärdet för landets kommuner var 6,3
procent för den totala frånvaron, 6,9 procent för kvinnorna och 4,0 procent för männen. I jämförelse med övriga
kommuner ligger Kalmarsunds gymnasieförbund 2,7
procentenheter under medelvärdet vad gäller den totala
frånvaron. Det ligger på 2,5 procentenheter bland kvinnorna och 1,8 procentenheter lägre än medelvärde för
männen.

Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal
redovisning

I den lagreglerade obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen ingår alla anställda, vilket även omfattar timavlönad personal. Sjukfrånvaron redovisas uppdelat på kvinnor, män och ålder i förhållande till ordinarie arbetstid
beräknat i timmar. Vidare redovisas hur stor andel av den
totala sjukfrånvaron som utgörs av långtidssjukfrånvaron
(längre än 60 dagar i följd).

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utifrån förbundsspecifika
rutiner. För att främja det goda samarbetet och utveckla
arbetsmiljöarbetet har Kalmarsunds gymnasieförbund
fastställt en organisation för skyddsombud. Organisationen är framtagen i en partsammansatt grupp och träder i
kraft hösten 2015. Implementering av den nya organisationen genomfördes på en utbildningsdag med utbildningsledare från Lärarnas Riksförbund,
I augusti genomfördes en arbetsmiljöutbildning för chefer/rektorer och skyddsombud, fackliga representanter
för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll
har tydliga paralleller med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa väl fungerande rutiner och för att se till att verksamheten lever
upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till
hälsa och miljö. Miljöarbetet ska som arbetsmiljöarbetet bedrivas på ett systematiskt sätt och dokumenteras.
En övergripande checklista för egenkontrollen inom
gymnasieförbundet är framtagen i samarbete med hälsoskyddsinspektörerna i Kalmar kommun och som blev
implementerad i verksamheterna under hösten 2015.
I juni 2015 genomfördes en uppföljning av föregående
års miljöinspektioner på skolorna där resultatet var positivt. Nya miljöinspektioner genomfördes under hösten
2015.
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Friskvårdsarbete

I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar Kalmarsunds gymnasieförbund bland annat friskvårdsbidrag med 1 000 kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet,
som inom ramen för vad som enligt gällande skattelagsstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån. Av gymnasieförbundets månadsavlönade
har 137 personer (25 procent) nyttjat denna förmån år
2015.
Anställda inom Kalmarsunds gymnasieförbund är automatiskt medlemmar i Aktiv Liv (tidigare Aktiv Fritid). Aktiv Liv verkar för anställdas livskvalitet inom Kalmar kommun, dotterbolag och förbundet genom möjligheter till
aktiviteter inom motion, friluftsliv, kultur och idrott.
Representanter från olika förvaltningar inom Kalmar
kommun, dotterbolag och förbundet arbetar med Aktiv
Liv i ett friskvårdsnätverk. Representanterna lyssnar av
önskemål om aktiviteter, arrangerar aktiviteter och sprider information på respektive arbetsplats om aktiviteter
som riktar sig till alla anställda.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Uppföljningen sker genom en webbenkät till gymnasieförbundets arbetsplatser som besvaras gemensamt
av chefer, rektorer, skyddsombud och medarbetare med
tilldelad arbetsmiljöuppgift.
Webbenkäten innehåller frågor med direkt koppling till
Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1.
Varje skola har en genomgång utifrån arbetsplatsens
enkätresultat och tar fram en handlingsplan vid behov.
Handlingsplanerna behandlas i respektive samverkans-grupp som presenteras vid centrala skyddskommittén.
Resultatet av uppföljningen 2015 är under bearbetning
och kommer att redovisas vid den centrala skyddskommittén i mars månad 2016.

Medarbetarenkät

Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att vara med
i Kalmar kommuns direktupphandling gällande deras
medarbetarenkät. En medarbetarenkät ska ha fokus på
upplevelsen av arbetet, arbetsplatsen samt hälsa kopplat till arbetet. Resultatet ska utgöra en viktig informationskälla i gymnasieförbundets strävan att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och ska mot denna bakgrund
ingå som en del i den årliga uppföljningen av arbetsmiljö,
likabehandling och samverkan.

Arbetsskador

Arbetsgivaren är skyldigt att utreda orsakerna till olyckor,
sjukdomar och allvarliga tillbud i arbetet. Därför är det
viktigt att systematiskt undersöka vilka arbetsskador och
tillbud som anmäls, vad som ska åtgärdas och hur man förebygger att andra personer inte drabbas.
Kalmarsunds gymnasieförbund kommer i samarbete med
Kalmar kommun att implementera ett webbaserat system
för rapportering av tillbud under 2016, vilket ska förbättra
gymnasieförbundets statistik kring tillbud. Systemet kommer i ett senare skede även inkludera arbetsskadeanmälan.
Under året rapporterades 21 arbetsskador vilket är en ökning jämfört med föregående år då 8 arbetsskador anmäldes. Merparten av de anmälda arbetsskadorna kommer
från gymnasieförbundets elever.
Antalet rapporterade arbetsskador har ökat sedan föregående årsredovisning.
Under 2015 rapporterades 21 arbetsskador och 10 tillbud
inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Den grupp som står
för medparten av de anmälda tillbuden och arbetsskadorna var eleverna. De vanligaste orsakerna till anmälning
arbetsskada/tillbud var i samband med idrott men även
skärskador, fallolyckor samt oro/aggressivitet i korridorer
och matsal.

Försäkringskassan

eller verka för att personalen ska må bra. Kommunhälsan
har under året genomfört hälsosamtal på ett antal arbetsplatser inom gymnasieförbundet.
Totalt har 709 timmar nyttjats under 2015 och är en höjning av nyttjandegraden med 235 timmar sedan 2014.
Den största ökningen är inom främjande insatser (individuella hälsosamtal, konsultation, medicinsk kontroll)
som har ökat med 25,2 procentenheter till 65,3 procent
från föregående år. Medan förebyggande 28,8 procent
(41,1 procent för 2014) (grupputveckling, informationsträffar, hjärt- och lungräddning) och 5,8 procent (18,8
procent för 2014) av rehabiliterande karaktär har minskat
kraftigt.

Försäkringskassan ser i samtliga ohälsomått (sjukersättning, rehabersättning, sjukpenning och aktivitetsersättning) en utveckling mot ökad sjukfrånvaro som har tilltagit
i styrka. Även i Europa ökar sjukfrånvaron och Sverige befinner sig strax under genomsnittet. Ohälsotalen i Kalmar
län är 32,2 dagar sjukersättning per person och år i jämförelse med 28,0 i riket.

Sammanlagt har 198 personer besökt kommunhälsan.
Det är fortfarande övervägande kvinnor, 122 stycken, vilket motsvarar 62 procent som besöker kommunhälsan.
I jämförelse med 2014 är det en minskning med 10 procent (72 procent för 2014) medan antalet män, 76 stycken, har ökat med 10 procent (38 procent för 2014).

Inflödet av nya sjukfall fortsätter att öka. För båda könen är
det anställda med sjuklön som driver utvecklingen.

Kalmarsundsregionens arbetsgivarring

För anställda i riket finns flest pågående sjukfall i de kortare sjukfallslängderna upp till 90 dagar. Ungefär hälften
av de pågående sjukfallen för kvinnor är inom en psykisk
diagnos följt av rörelseorganens sjukdomar som utgör
drygt 20 procent. Bland män är det fortfarande rörelseorganens sjukdomar som är störst men psykiska diagnoser
kommer på andra plats.
I Kalmar län har pågående sjukfall under 2015 ökat med
186 fall till 4 618 i jämförelse med föregående år. Kalmar
har 1 214 pågående sjukfall.

Kommunhälsan

Samarbetet under 2015 har präglats av fortsatt fokus på
främjande och förebyggande insatser. I det hälsofrämjande arbetet kan allt ingå som syftar till att understödja

Som medlem i föreningen Kalmarsundsregionens arbetsgivarring har Kalmarsunds gymnasieförbund rätt att ta del
av föreningens samtliga aktiviteter såsom nätverksträffar,
kompetensträffar, arbetet med rehabilitering och övertalighet m.m. I medlemsavgiften ingår ett begränsat antal
ärendepoäng beräknat på antalet anställda i gymnasieförbundet. Dessa ärendepoäng växlas in under medlemsåret
mot individtjänster.
Under 2015 har endast 2 personer (kvinnor) nyttjat arbetsgivarringens tjänster vad gäller reflekterande samtal och
HR-nätverk.
Varje år arrangerar arbetsgivarringen en personaldag för
både medlemmar och externa personer. Personaldagen
2015 hade som tema: Att leda i förändring.
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PERSONALMÅTT
ÖVERSIKT
ANTAL ANSTÄLLDA
Årsarbetare totalt
Månadsavlönade
Andel kvinnor och män av
månadsavlönade
Tillsvidareanställda
Andel kvinnor och män av
tillsvidareanställda

2015
TOTALT KVINNOR
522,7

TOTALT
520

332

195,3

MÄN
188

2013
TOTALT KVINNOR
536

341

MÄN
195

552

348

204

551

352

199

568

361

207

100 %

63,0 %

37,0%

89,7 %

90,3 %

88,4 %

100 %

63,6 %

36,4 %

489

311

178

494

318

176

512

326

186

100 %

63,6 %

36,4 %

100 %

64,4 %

35,6 %

100 %

63,7 %

36,3 %

63

37

26

57

34

23

56

35

21

100 %

58,7 %

41,3 %

100 %

59,6 %

40,4 %

100 %

62,5 %

37,5 %

24 706

16 231

8 475

23 874

14 885

8 988

26 079

17 014

9 066

12,5

8,2

4,3

12,1

7,6

4,5

13,2

8,6

4,6

48,2

48,2

48,3

48,5

48,6

48,3

48,2

48,2

48,1

96,5 %

96,1 %

97,3 %

96,2 %

95,5 %

97,3 %

95,8 %

95,8 %

95,8 %

1,9 %

0,6 %

2,2 %

2,1 %

2,2 %

Visstidsanställda
Andel kvinnor och män av
visstidsanställda

327,4

MÄN

2014
KVINNOR

TIMAVLÖNADE
Arbetade timmar
Antal timmar omräknat till
årsarbetare

MEDELÅLDER
Tillsvidareanställda

SYSSELSÄTTNINGSGRAD
Genomsnittlig syssels.grad

ÅLDERSSTRUKTUR I PROCENTUELL ANDEL TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Ålder
<29

2,0 %

2,6 %

1,1 %

1,4 %

30-49

50,4 %

52,1 %

47,2 %

49,4 %

49,1 %

50,0%

49,4 %

49,7 %

48,9 %

50-67

47,6 %

45,3 %

51,7 %

49,2 %

49,1 %

49,4 %

48,4 %

48,2 %

48,9 %

5

5

1

5

PENSION
Tillsvidareanställda 65-åringar

6

1

4

4

1

2,9 %

2,7 %

PERSONALOMSÄTTNING
inkl. egen begäran o pension

6,4 %

7,8 %

3,9 %

4,7 %

3,6 %

1,1 %

5,6 %

egen begäran

3,8 %

4,4 %

2,8 %

2,0 %

1,8 %

0,2 %

2,7 %

1,1 %

1,6 %

pension

2,6 %

2,2 %

0,4 %

2,6 %

1,8 %

0,8 %

2,9 %

1,7 %

1,2 %

Antal externt annonserade
tjänster

74
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45

32

Elevernas försthands val/Organisation

ELEVERNAS FÖRSTAHANDSVAL/ORGANISATION
EXKL GYMNASIESÄRSKOLAN OCH INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
PROGRAM LÄSÅR 2015/2016

ORGANISATION

BEHÖRIGA ANTAGNA
1-A
EFTER
HANDSVAL RESERVANT.

Barn- och fritidsprogrammet, JN

60

58

62

Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete, lärling, JN

2

1

1

Bygg- och anläggningsprogrammet, LK

52

45

47

Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad, lärling, LK

2

4

3

Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri, lärling, LK

2

0

0

El- och energiprogrammet, LK

66

73

76

El- och energiprogrammet, elteknik, lärling, LK

2

0

0

Ekonomiprogrammet, ST

90

89

96

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN

28

21

20

Estetiska programmet, dans, JN

8

5

5

Estetiska programmet, estetik och media, JN

32

19

19

Estetiska programmet, estetik och media, S4Y

8

1

0

Estetiska programmet, musik, JN

14

11

12

Estetiska programmet, musik, riksrekryterande spetsutbildning, S4Y

16

13

16

Estetiska programmet, musik, S4Y

16

5

6

Estetiska programmet, teater, JN

10

9

10

Fordons- och transportprogrammet, LK

12

22

16

Fordons- och transportprogrammet, lastbil och mobila maskiner, lärling, LK

6

0

0

Handels- och administrationsprogrammet, ST

26

18

23

Handels- och administrationsprogrammet, handel och service, lärling, ST

2

1

1

Hotell- och turismprogrammet, JN

26

18

23

Hotell- och turismprogrammet, hotell och konferens, lärling JN

2

0

0

Hotell- och turismprogrammet, ÖG

2

0

0

Hotell- och turismprogrammet, hotell och konferens, ÖG

4

2

3

Hotell- och turismprogrammet, turism och resor, ÖG

4

0

0

Hantverksprogrammet, frisör, LK

16

16

16

Hantverksprogrammet, hår- och makeupstylist, S4Y

14

5

10

Naturvetenskapsprogrammet, JN

32

41

49

Naturvetenskapsprogrammet, LK

90

94

89

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN

43

25

33

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, bageri och konditori, lärling, JN

2

2

2

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, färskvaror och delikatesser, lärling, JN

2

1

1

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering, lärling JN

2

0

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ÖG

26

2

5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, färskvaror och delikatesser, lärling, ÖG

2

0

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och severing, lärling, ÖG

2

1

1

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST

234

175

177

Teknikprogrammet, LK

120

96

96

VVS- och fastighetsprogrammet, LK

14

7

9

Vård- och omsorgsprogrammet, JN

34

28

30

1 125

908

957

1 033

879

912
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SKOLOR/ENHETER 2015
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Verksamhetsberättelser - Skolområde 1

SKOLOMRÅDE 1
JENNY NYSTRÖMSSKOLAN

Jenny Nyströmsskolan erbjuder en blandning av yrkesoch högskoleförberedande gymnasieprogram och gymnasiesärskola. Skolan består av sex stycken skolenheter
som leds av en rektor vardera. Under 2015 har Jenny
Nyströmsskolan bedrivit undervisning på barn- och fritidsprogrammet, estetiska programmet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, introduktionsprogram, naturvetenskapsprogrammet, restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Under 2015 har också ett antal vuxenutbildningar startats.
På Jenny Nyströmsskolan fanns under 2015 ca 987 elever
på skolan. 740 elever studerar ett nationellt gymnasieprogram, 88 elever på gymnasiesärskolan och drygt 113
elever på introduktionsprogrammen. Utöver tillkommer
studerande på vuxenutbildningar inom restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt hantverksprogrammet inriktning textil design.

UPPFÖLJNING PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Ett gediget och kompetent arbete av den pedagogiska
personalen i samverkan med elevhälsan och SYV på skolan, när det behövs, har gett bra resultat för nästan alla
av Jenny Nyströmsskolans elever. På arbetslagsmöten
tas det upp hur betygsresultaten ser ut för varje elev och
kurs för att identifiera om skolan behöver göra några extra satsningar eller förändringar. Uppföljning och utvärdering av studieresultaten sker vid läsårsslut när skolan
analyserar resultat för åk 3 eleverna. Skolan arbetar vidare med att tidigt fånga upp elever som är i behov av
särskilt stöd och extra anpassning. Flera av programlagen
har också under året arbetat aktivt för att stärka samtliga

ämnens koppling till programmens yrkesutgång. Skolledningen har i skolans utvecklingsplan tydligare pekat
på det formativa arbetssättets fördelar i enlighet med aktuella forskningsresultat. Framöver kommer eleverna att
få arbeta med vetenskapliga texter med skolans lektor.
Eleverna på yrkesprogrammen som fått examensbevis
har behörighet till vidare studier på yrkeshögskolan, men
majoriteten saknar grundläggande behörighet till universitet och högskola. Skolan arbetar aktivt för att få eleverna öppna för ett livslångt lärande och att de ska göra
ett medvetet val mellan spjutspetskurser inom yrket och
högskolebehörighet i de fall de inte vill läsa båda delarna.
Ett arbete har initierats med en helhetsplan för elevens
tre år för att tydliggöra vilka val eleven står inför och vad
det får för konsekvenser. Sett till antalet elever som studerar vidare indikerar det att skollagens intention om att
stimulera elever till livslångt lärande ofta uppnås. Vidare
har skolan i stort avsatt resurser för “Klara-av-kurser” som
stöttar upp elever i svenska, matematik och engelska där
många har låga resultat.
Rektors pedagogiska ledarskap är en ständigt aktuell
fråga på ledningsgruppsmöten och rektorerna utvecklar det samlade ledarskapet bl.a. via kollegial samverkan.
Utbildningssatsningar har skett inom området via ledarskapskurs inom ramen för rektorsprogrammet på universitetsnivå, deltagande i konferenser riktade mot rektorer
samt en för förbundet gemensam ledarskapsutbildning
med coachande metod i fokus. Michael Fullhan1 menar
1

Kanadensisk pedagogisk forskare och tidigare dekanus vid Ontario
Institute for Studies in Education (OISE). Han är känd för sin kunskap
om utbildningsreformer, och har konsulterats av lärargrupper,
forskningsinstitut och regeringar. Se hans kommentarer till McKinseyrapporten 2010.
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att framgångsfaktorer bakom en rektors pedagogiska
ledarskap är att arbeta genom att: leda fler pedagoger åt
gången genom att skapa och delta i grupper med kollegialt lärande, skapa nätverk med andra skolor och skolledare och säkerställa vilka intentioner lärarna har och att
de faktiskt får avsedd effekt. Detta arbetssätt har använts
när skolan har utformat utvecklingsplanen. Personal har
uttryckt uppskattning över att skolledningen och skolan
detta läsår mer än någonsin arbetat med pedagogiska
frågor.
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen har inte ökat så som skolan och gymnasieförbundet önskat. Flertalet av de elever som kommer in
som lärlingar är osäkra på var de egentligen valt och vill
tillhöra en “gemenskap”, varför de ofta väljer spår för att
bli en del av övriga klassen. Inrättandet av det planerade
sammanhållna lärlingscentrat inom förbundet kommer
att ge förutsättningar för att öka antalet lärlingar.
Skolan har under innevarande år fortsatt att arbeta med
sin utvecklingsplan både genom att ta in åsikter inifrån
(lärare och IKT-pedagog) och utifrån (framför allt i dialog
med Per Kornhall2 och Tomas Krogsmark3 ). På detta sätt
har skolan kunnat möta både flera av de politiska budgetmålen på årsbasis och samtidigt som skolan har stärkt
arbetet för att höja personalens kompetens och skolans
resultat på lång sikt. Målet har varit att skapa en lärande organisation både för elever och för personal utifrån
ledorden “Förbättrat lärande”. De senare arbetar alltmer
utifrån vetenskaplig metod och har börjat röra sig från
kollegialt samarbete till att övergå i kollegialt lärande.
I skolans utvecklingsplan har det under flera år prioriterats att arbeta strukturerat med kollegialt lärande via
olika konstellationer. Dessa grupper har sedan kontinuerligt under läsåret fått tid för möten och haft tydliga/specifika pedagogiska och didaktiska frågor att diskutera.
Dessa samtal ger lärarna konkreta metoder för att stötta
eleverna att nå målen i kurserna. Jenny Nyströmsskolan
har också ett flertal tillfällen där lärare mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverkar genom att
besöka varandras verksamhet i olika undervisningssituationer men även planera och genomföra internationella
utbyten. Flera pedagoger använder också det utökade
kollegiet genom att delta i grupper via exempelvis Facebook och Twitter och på det sättet utveckla och diskutera
pedagogiska idéer, diskutera och jämföra betygskriterier
vilket ytterligare gynnar arbetet med en likvärdig skola
och betygssättning. Betygsdiskussionen följs upp på pro2

3

Författare, debattör, skolutvecklare f.d. undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolutvecklare. Med-lem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och svensk representant i Europeiska
kommissionens nätverk av oberoende skolexperter.
Professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och
kommunikation i Jönköping och legitimerad lärare.
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gram- och ämneslagstid där resultat och möjligheter att
förbättra dessa diskuteras och kommer att fortgå hela
läsåret 2015/2016.
Skolan arbetar på flera fronter på att öka elevernas närvaro. Mentor ska arbeta mer medvetet för att skapa en
relation till sina elever och förståelse för deras hela studiesituation. Skolledningen konstaterar att det är en begränsad grupp elever som står för en stor del av frånvaron. På introduktionsprogrammen blir flera av eleverna
kallade till olika möten under skoltid vilket påverkar närvaron negativt.
Eleverna på gymnasiesärskolan har hög närvaro generellt. På det individuella programmet finns i princip ingen
olovlig frånvaro. Det som emellanåt händer och avspeglar sig i statistiken är att vissa av skolans elever är svårt
funktionsnedsatta och även har fysiologiska sjukdomsbilder vilket ibland medför långa vårdtider och sjukfrånvaro.
I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift ”Vända
frånvaro till närvaro” framhålls goda relationer med elever och vårdnadshavare, samt tidiga insatser som de viktigaste framgångsfaktorerna. Skolsköterskor, kuratorer och
studie och yrkesvägledare har fått i uppdrag att utifrån
sina professioner aktivt hitta strategier och arbetsformer
för att i samarbete med lärarna möta SKL:s rekommendationer för att öka elevernas närvaro i skolan. Redovisning
av uppdraget kommer att ske under vårterminen.
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Jenny Nyströmsskolan arbetar ständigt med värdegrundsfrågor och håller likabehandlingsplanen högst
levande i det dagliga arbetet genom olika forum såsom
klassråd, skolkonferens, elevskyddsombud och trygghetsgrupp. Trygghetsgruppen med vuxenrepresentanter
från alla program, skolans kuratorer, och elever arbetar
aktivt med frågor som rör trygghet och trivsel. Eleverna
upplever en stor trygghet och trivsel på skolan enligt de
enkätundersökningar som görs. De gånger det har varit
oroligt i Gallerian har skolledningen och annan personal
varit mer synliga där. Skolan har vid några tillfällen tagit
hjälp av vaktbolag.
När skolan frågar eleverna vad som är bra med Jenny Nyströmsskolan återkommer många ofta till att här får eleverna vara den de är. En annan faktor som bidrar till detta
är en ständig uppmärksamhet från de vuxna i skolan som
inte tvekar att reagera om de hör att elever inte uppträder på ett respektfullt sätt mot varandra.
Skolan arbetar ständigt med förbättring och utveckling
inom alla områden. Några exempel är att köpa in en mobilapp så att eleverna lätt kan se sina scheman i mobiler-

na, förbättra och förnya utrustning i salarna, öka tillgängligheten till elevhälsan och naturligtvis i diskussion med
eleverna lyssna på deras åsikter och utveckla oss. Skolledningen har ett helhetstänk som engagerar lärare och
tar med eleverna i beslutsprocesser. Skolan har arbetat
målmedvetet med integration. Trygghetsgruppen har arbetat aktivt med både föreläsningar och frågeställningar
i klasserna kring frågan.
Inom gymnasiesärskolan betonas särskilt den individuella eleven och hens förutsättningar och försöker skapa en
så optimal utbildningssituation som möjligt, syftande till
ett meningsfullt och rikt vuxenliv. Skolformen inbegriper
en bredd, mångfald och flexibilitet som sätter den enskilde eleven i fokus på ett konkret och påtagligt sätt. Relationen mellan personal och elev är den grundläggande förutsättningen för att skolans elever ska uppleva en
trygg och trivsam skola och något som måste erövras och
byggas kontinuerligt.
Det estetiska programmet arbetar mycket med att utveckla elevernas självförtroende, självkänsla och förmåga
att stötta varandras utveckling eftersom det är en viktig
del i skapande av konserter, dansuppvisningar, teaterpjäser, publikationer eller ordna konstutställningar. Detta
gör att eleverna lär sig att det är bra med olikheter och
att alla kan bidra på sitt sätt vilket är viktigt för helheten.
Elever i behov av stöd
Flertalet elever på Jenny Nyströmsskolan tycker att de
får det stöd de behöver när de har svårigheter i skolan.
På skolan får elever som är i behov av särskilt stöd inom
gymnasieskolan stöd i skolans studiehall. Skolans speciallärare har ett ansvar som sammanhållande länk för att
säkerställa så att allas profession tas tillvara. För att ytterligare stärka stödet till eleverna på några program kommer mentorerna att ta upp diskussionerna på klasstid
med eleverna om vad de saknar när det gäller att känna
att de får stöd. Därefter kommer frågan att diskuteras på
arbetslagsnivå för att se om skolan kan åtgärda de delar

som eleverna saknar.
Elevhälsan arbetar med t att främja, förebygga och stödja
elevernas utveckling mot målen samt arbetar nära lärarna i arbetslagen för att på ett tidigt stadium identifiera
elever som har behov av extra anpassning och/eller särskilt stöd. Elevhälsan är viktig för kvalitetsarbetet och
samarbetet har ökat tack vare den riktade satsningen på
att erbjuda skolsköterskorna semestertjänst. Skolan har
uppnått målet för andelen hälsosamtalen i år 1 (minst 75
%). Samtalen ligger till grund för kartläggningen av elevernas behov av stöd.
Under höstterminen 2015 genomfördes klassråd i alla
klasserna på estetiska programmet och eleverna fick uttala sig om vad de önskar ska förbättras gällande stödet
i skolan. Utifrån detta diskuterades sedan frågan i arbetslaget. Under vårterminen 2016 kommer programmet ytterligare att förstärka med lärare i gymnasiegemensamma ämnen som kan stötta eleverna i studiehallen.
Eleverna ger gymnasiesärskolan högt betyg gällande
”jag får det stöd jag behöver i skolan”. Gymnasiesärskolan
är en resurstät verksamhet med hög kompetens och erfarenhet gällande elever med särskilda behov.
Skolan har tagit emot fler IMS-elever (introduktionsprogrammets språkintroduktion) än tidigare och också kunnat möta elever som inte hunnit så långt i sin utveckling
i det svenska språket. Dessa elever har kunnat erbjudas
flera grundskoleämnen vilket kommer att leda till en
snabbare väg till gymnasiebehörighet.
Jenny Nyströmsskolan har också hösten 2015 köpt in en
inläsningstjänst vilket innebär att alla elever har möjlighet att lyssna på sina läromedel samtidigt som de kan
följa med i sina tryckta läromedel och få möjlighet till studiehandledning på modersmål. Det finns ett behov av att
erbjuda vissa elever studiestöd på modersmål. Inför 2016
har styrelsen förstärkt de ekonomiska förutsättningarna
för studiehandledning ytterligare.
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Digital kompetens
På Jenny Nyströmsskolan har lärares digitala kompetens
under året ökat. 85 % av lärarna angav i senaste undersökningen att deras kompetens har ökat under de senaste 12 månaderna. Detta gör att de i sin tur känner
sig tryggare i att använda och undervisa eleverna i att
använda olika digitala verktyg. Under läsåret 2015/2016
har Jenny Nyströmsskolan en grupp om 20 lärare som
använder större delen av kompetensutvecklingstiden till
utveckling av undervisning under rubriken “Formativt arbetssätt med digitala verktyg”. Tillgång till IKT-pedagog
och riktade utbildningsinsatser är en väsentlig tillgång
för lärare för ökande av deras digitala kompetens. Skolan är i ett skede där tryggheten med datorn finns men vi
behöver nu ge input för att den ska användas ännu mer
i det pedagogiska arbetet. En del i detta startades v 44
med kompetensutveckling under rubriken Undervisning
med digital förstärkning. I april 2015 åkte 1 rektor, skolans
IKT pedagog och 3 lärare till SETT mässan och fick där ytterligare inspiration om hur vi kan utveckla skolan med
hjälp av digitala verktyg. Detta redovisades sedan för all
personal på skolan.
Digitala coacher är en grupp elever som genom IKT-pedagoger erhåller extra utbildning kring digital kompetens,
med syftet att sedan sprida detta till övriga elevgrupper.
Jenny Nyströmsskolan har elever som kommer hit från
grundskolan och enbart har haft enstaka tillgång till datorer. Men också elever som kommer från grundskolor
som haft ”en till en” lösning. Detta medför att eleverna
har olika stor ökning av sin digitala kompetens. Elevers
tillgång till digitala verktyg syns även i variationen av re-

34 | ÅRSREDOVISNING 2015

dovisningar av olika arbeten i klassrummet till att de används i musik, teater och dansföreställningar.
Skolan har under året utrustat två klassrum så att eleverna har möjlighet till alternativa arbetsställningar och lätt
kan skapa olika gruppkonstellationer. I dessa klassrum
har även belysning och färgsättning förändrats för att ge
en bra studiemiljö. Skolan har också förändrat möblerna i
ett klassrum där eleverna nu kan välja om de vill sitta eller
stå och arbeta.
Gymnasiesärskolan följer konstant sina elevers behov
och förutsättningar och anpassar verksamheten därefter.
I höstas anpassades exempelvis hantverkslokalen utifrån en rullstolsburen elevs behov och skolan samverkar
kontinuerligt med habiliteringen och pedagogiska hörselvården för att optimera förutsättningarna för de hörselskadade eleverna. Gymnasiesärskolan implementerar
den senaste tekniken på området.
Under året har rektorerna haft tillgång till processledning
från LIN Education som har utmanat dem kring frågor
om digitaliseringen av skolan. Skolledningen har också
genomfört SKL:s LIKA analys som hjälpt oss identifiera
delar som behöver utvecklas på skolan. Ledningsgruppen ska verka som föredöme genom att använda digitala
verktyg i sammanhang som arbetsplatsträffar och uppdragsdialoger.
En skola på vetenskaplig grund
Lärarna på Jenny Nyströmsskolan bedriver i högre grad
än tidigare undervisning som bygger på medveten
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koppling vetenskaplig forskning vilket stärker verksamheten i arbetet mot ökad måluppfyllelse. Rektorerna ser
en större samverkan mellan lektorat och universitet. Skolan har startat ett utvecklingsarbete mellan ett arbetslag
och två lektorer. Med hjälp av diskussioner och ett tydligt
tänk över konkreta tips i den pedagogiska verksamheten
ska arbetslaget och lektorer arbeta med att hjälpa elever
som antingen väljer att vara frånvarande eller bara sitter
av sina lektioner. ”Hur får vi eleverna med oss igen”?
Skolan har fått fler lärare som genomgått Arete meriteringsprogram och utnämnts till särskilt yrkesskicklig lärare (SYL) vilket bidragit till en kvalitetshöjning på skolan.
SYL-lärarna har använts i sammanhang av utvecklingskaraktär, t ex som seminarieledare, workshopledare och
gruppledare vid kompetensutveckling inom exempelvis
betygsättning, digital kompetens och formativ bedömning med specialpedagogiska förtecken och har ett uppdrag att ytterligare arbeta för att stötta och stimulera sina
kollegor i utvecklingsarbetet.
Ekonomi i balans
Jenny Nyströmsskolans nettobudget för 2015 var drygt
112, 3 mkr. Skolans resultat var vid årets slut ett underskott på 4,3 mkr. Skolan hade vid årets början en ingående besparing på närmare 8,8 mkr. Vid antagningen hösten 2015 tog skolan emot fler nya elever mot budgeterat
antal vilket innebar en positiv effekt med drygt 1,7 mkr.
Antalet elever i förhållande till budget var större på barnoch fritidsprogrammet samt introduktionsprogrammen.
Elevinflödet till introduktionsprogrammen utgörs av flyktingar som påbörjat utbildningen på språkintroduktion.
Jämställdhet
Jenny Nyströmsskolans elever i kursen estetisk kommunikation på estetiska programmet har arbetat med genusperspektiv från historiska bilder till dagens reklambilder.
Kroppshållning, status, känslan, blicken, ljussättning (färger) och kameravinklingar. Efter diskussioner kring hur
typiska manliga/kvinnliga reklambilder framställs så vände skolan på det traditionella sättet att fotografera och
gjorde bilder som var tvärtom. Medieeleverna i årskurs
3 har jobbat fram material foto, illustrationer, texter och
foto samt producerat en informationsapp om HBTQ+. I
några klasser arbetade de med bokläsning med HBTQ-tema, vetenskapligt skrivande med HBTQ-ämnen, föreläsningar om de mänskliga rättigheterna och HBTQ-historik
samt analys av och diskussion om serien ”Torka aldrig tårar utan handskar”. Inom det estetiska programmet lyfts
frågan om allas lika värde ofta upp och elever tycker att
ämnet är viktigt.
Barn- och fritidsprogrammet och introduktionsprogrammet hade ett samarbete under hösten där den arbetade med både integrationen och jämställdheten. Skolan
hade en aulaföreläsning under prideveckan om HTBQ.

Klasserna hade sedan förberedda frågeställningar som
de arbetade med. Lärare har arbetat i engelska med
jämställdhet utifrån ett genusperspektiv i klassrummet,
HBTQ samt olika gruppövningar för att belysa genus, normer och stereotyper.
Gymnasiesärskolan arbetar ständigt med denna och andra värdegrundsfrågor samt har ett livaktigt håjjarbete,
inte minst tack vare förbundets jämställdhetspristagare.
Under året sattes starkt fokus på HBTQ, exempelvis under
prideveckan där skolan bjudit på filmer med diskussioner om genus, normer och stereotyper samt föreläsning
med ett inifrånperspektiv. Samtliga klasser har arbetat
med frågan utifrån sina förutsättningar i olika ämnen och
teman. Gymnasiesärskolan har en väl fungerande trygghets- respektive håjjgrupp som aktivt driver bland annat
frågan om jämställdhet. En av de mest aktiva medarbetarna som representerar skolan i olika sammanhang och
även fungerar sammankallande till olika forum är Anne
Hegender som därför nominerades av sin rektor till årets
jämställdhetspris i gymnasieförbundet. Att hon fick priset har verkat positivt på hela Gymnasiesärskolan och
ökat motivationen att fortsätta arbeta med frågan.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under året beslutade Kalmarsunds gymnasieförbund
att starta en ny inriktning på barn- och fritidsprogrammet. Utöver befintliga inriktningar kommer elever på
programmet för läsåret 2016/17 ges möjlighet att välja
inriktning socialt arbete med profilering mot väktare.
Hösten 2015 startade också en väktarutbildning för vuxenstuderande i samarbete med Kunskapsnavet.
Under höstterminen 2015 öppnades möjligheten för
elever som valt naturvetenskapsprogrammet och barnoch fritidsprogrammet att välja mellan de nationella
idrottsutbildningarna inom fotboll, innebandy, fäktning
och simning, varav sex elever gjorde detta val.
I slutet på oktober tog styrelsen beslut att flytta verksamheten på Stage4you Academy till Kalmar. För Jenny
Nyströmsskolan innebär detta att det estetiska programmet inriktning musik, inklusive spetsutbildning musik, till
höstterminen 2016 tillförs nuvarande musikinriktningen
på skolan.
Under hösten togs även beslut att inrätta ett lärlingscentrum med placering på Jenny Nyströmsskolan med en
första antagning hösterminen 2016.
Totalt sett innebar höstens antagning högre elevsiffror
på samtliga program vid jämförelse med årskurs två. Restaurang- och livsmedelsprogrammet är en av få skolor i
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landet som ökade antalet förstahandssökande.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Under 2015 beslutade Kalmarsunds gymnasieförbund
att bifalla Västerviks kommuns förfrågan om att delta i
bildandet av vård- och omsorgscollege i Kalmar län tillsammans med Regionförbundet och länets kommuner.
I och med den nya inriktningen, socialt arbete, på barnoch fritidsprogrammet och med utgångspunkt från höstens söktryck väntas en fortsatt positiv elevtillströmning
till framförallt barn- och fritidsprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet även vid kommande antagning.
Samtidigt finns stor utmaning vad det gäller ovissheten
kring söksiffror till resterande program samt en fortsatt
tillströmning av flyktingar till språkintroduktion.
En större analys av lokalbehoven behöver ses över på
grund av förändrade förutsättningar. Hantverksprogrammet, inriktning textil design fasas ut under vårterminen
2016 och det kommer innebära nödvändiga lokalförändringar.
Under 2016 kommer ett lärlingscentrum inrättas på Jenny Nyströmsskolan i enlighet med ett av målen i gymnasieförbundets budgetdokument vad det gäller att få in
fler elever att söka gymnasial lärlingsutbildning. I detta
ingår utmaningar i planeringsarbetet under våren vad
det gäller arbetssätt, tjänsteplanering och studiegång
och innebär stor flexibilitet i den övriga organisationen
vid att rigga för en uppstart.
En hög andel av lärarna på gymnasiesärskolan närmar sig
pensionsålder varför en strategisk och medveten personalpolicy måste föras för att kvalitetssäkra verksamheten.
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LARS KAGGSKOLAN

Lars Kaggskolan erbjuder utbildning inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Skolan är
indelad i fyra skolenheter som har varsin rektor. Under
2015 har skolan bedrivit undervisning på bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet,
introduktionsprogram,
naturvetenskapsprogrammet,
teknikprogrammet och vvs- och fastighetsprogrammet.
På Lars Kaggskolan fanns det under 2015 totalt 1104
stycken elever. 944 antal elever studerar på nationellt
gymnasieprogram och 160 elever på introduktionsprogrammen. Där tillkommer också vuxenstuderande på
bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet inriktning frisör
och VVS- och fastighetsprogrammet.

UPPFÖLJNING PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Analysen av Lars Kaggskolans resultat på några av skolans yrkesprogram har medfört att skolan har startat ett
nytt elevhälsoarbete där fokus är att fånga elevens problematik tidigt. Målet är att eleven snabbt och effektivt
ska få extra stöd i grundskolekunskaper då detta behövs
oavsett om betyg från grundskolan finns sedan tidigare
eller inte. Speciallärare och specialpedagoger kopplas in
på enskilda elever och klasser där behov har identifierats.
Arbetet fortsätter under 2016 då även elevhälsan stärks
upp med mer personal. Förutsättningarna har nu ökat då
speciallärare och specialpedagoger har semestertjänst
och kan tillsammans med övrig elevhälsa planera arbetet
och även erbjuda lovskola. Flera elever har haft svårt att
klara målen för sina kurser, mycket beroende på bristande kunskaper i svenska och engelska. Elever med dispens

från förkunskaper i engelska har klarat sin grundskoleengelska men har haft långt kvar till godkänt i gymnasieskolans inledande engelskakurs.
Skolan vill arbeta mer förebyggande när det gäller frånvaron för att minska den. Rektorerna planerar att bli mer
restriktiva med ledigheter för att skolan vill ha eleverna
i skolan. Elevvårdsarbetet har förändats för att om möjligt fånga upp elever med frånvaro på ett effektivare sätt
än tidigare. Skolsköterskan och skolkuratorn ska snabbt
kopplas in vid begynnande frånvaro. Personalen på skolan ska uppmärksamma direkt när en elev missat en lektion, förutom automatbesked via elevregisterprogramet
Dexter ska läraren ställa frågan ”Var var du?” vid nästa
lektion.
Många elever på introduktionsprorammet har problematiska levnadsförhållanden vilket gör närvarostatistiken svår att värdera. Flera elever har olika möten som
läggs på skoltid och kan påverka närvaron t.ex. kontakter
med migrationsverket. Kontinuerligt arbetar skolan med
att trycka på vikten av närvaro. Det görs tidiga kontakter med föräldrar och elevernas boenden, samt snabb
uppföljning vid frånvaro. Närvaron kommer följas under
kommande år och kommer att fortsätta diskuteras vid
elevhälsomöten. Lotsen har en viktig roll vid uppföljning.
Skolan har aktivt arbetat med APL-utveckling för att säkerhetsställa att eleverna får rätt kunskaper med sig från
arbetsplatsen och att Lars Kaggskolan kan komplettera
med det den enskilde arbetsgivaren inte kan ge. Skolan
har även APL-handledarutbildning för att ytterligare säkerhetsställa kvalitén på elevens arbetsförlagda lärande
(APL).
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En bidragande orsak till den höga måluppfyllelsen på det
naturvetenskapliga programmet är ambitiösa och duktiga elever samt engagerade lärare och möjligheten att
besöka skolans Resurscentrum (RC). Till RC kan alla elever
inom skolan gå och få hjälp oavsett vilket betyg eleven
siktar på. Rektor och arbetslag är mycket nöjda med att
alla avgångselever är behöriga till högskola och universitet.
Det är en låg andel av grundläggande behörighet till
högskolestudier hos eleverna på yrkesprogram av olika
orsaker. Det är svårt att motivera elever att välja behörighetsgivande kurser inom yrkesprogram då de oftast
har en utstakad och “säker” väg inom yrket. Skolan har
satsat på fler yrkeskurser på bekostnad av behörighetsgivande kurser på önskemål från elever och dels för att
branscherna kräver det, samt dels för att elever haft svårt
i de inledande kurserna i svenska och engelska. Skolan
ska försöka att motivera eleverna, delvis genom samtal
och information, men också genom att få eleverna välja
kurser inom individuellt val för att ge möjlighet till behörighet. Studie- och yrkesvägledarna har en viktig roll
i detta arbete. Skolan kommer också att visa på att det
alltid finns möjlighet att läsa utökat program. I ämnena
svenska, engelska och matematik har tillförts resurser
för att kunna möta elevernas bristande kunskaper från
grundskolan. Lars Kaggskolan scannar alla år 1-elever i
ämnena svenska, engelska och matematik när de startar
läsåret. Individuella insatser sätts in för att möta identifierade behov.
Teknikprogrammet har gjort en marginell men ändå ökning av andelen behöriga till högskolan från förra budgetåret. Skolan ser att det framförallt är fysik och kemi som
eleverna har svårast för. Detta har sitt ursprung i dåliga
kunskaper i matematik. Även låga kunskaper i ämnet
svenska har stor påverkan på resultaten i många andra
kurser. Skolan har märkt att större resurser i ämnet matematik och färre elever i respektive undervisningsgrupp
har påverkat resultaten positivt då matematiken är bas
för fler programgemensamma ämnen och inriktningsämnen. Förhoppningen är att denna insats ska öka måluppfyllelsen i såväl matematik som andra nämnda ämnen.
Rektorerna har utvecklat sitt pedagogiska ledarskap på
många olika sätt. Diskussioner med personal om vad
pedagogiskt ledarskap innebär har genomförts för att
öka förståelsen för uppdraget. Strukturella förändringar
med mötestider för att kunna öka rektors inblick i verksamheten har genomförts. En del arbetsuppgifter som
tidigare låg hos rektor har delegerats för att frigöra tid
för det pedagogiska arbetet. Rektorerna har ändrat strukturen för lektionsbesöken delvis med anledning av Arete
meriteringsprogram och de obligatoriska lektionsprotokollen som används för att ge varje lärare en meningsfull
återkoppling på besöket. Genom en aktiv dialog med
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lärarna rörande pedagogik samt att ständigt hålla sig
uppdaterad i aktuell skolforskning kan bidra till att det
pedagogiska ledarskapet fortsätter att förbättras. I uppdragsdialogen har diskussionen utgått från lärarens roll i
klassrummet samt hur dessa lyckas med att få fler elever
att nå sina mål. Rektorerna för en aktiv dialog med lärare
och kollegor runt inkludering och didaktisk individualisering kopplat till måluppfyllelse.
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen har ökat på skolan. En bidragande orsak är
att skolan under året startat igång en lärlingsutbildning
inom ett område som har efterfrågats både hos elever
och hos bransch. Framgångsfaktorn för plåtslageriutbildningen är att eleverna i årskurs 1 på bygg- och anläggningsprogrammet har ett ”rundvarv” i byggkurserna
där eleverna får testa på alla olika inriktningar så som
plåt, husbyggnad, måleri samt inriktningar inom områdena golvläggning, murare, snickare och betongarbete.
På så sätt skapas ett intresse för områden som eleven
inte känt till när hen sökte i 9:an. Viktigt är att bibehålla möjligheten att söka lärling under år 1 från bygg- och
anläggningsprogrammet, el-och energiprogrammet och
fordon- och transportprogrammet. Eleverna vet då vad
valet innebär i och med att de testat alla olika inriktningar under år 1. Detta minimerar risken för felval samtidigt
som det ökar chansen till att gymnasieförbundet får fler
lärlingar inom vissa områden.
Matematiklärarna på Lars Kaggskolan genomför matematiklyftet - ett nationellt kollegialt lärandeprojekt. Vissa
ämneslag har jobbat med BFL -projekt där uppdraget
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handlar om att tydliggöra kopplingen mellan det centrala innehållet och kunskapskraven. Att jobba kollegialt
och lära av varandra är enligt modern forskning en framgångsfaktor. Genom att utveckla detta förhållningssätt
och få en samsyn kring undervisning och bedömning är
förhoppningen att på sikt bli ännu bättre kunskapsresultat hos eleverna. Skolan ska fortsätta med de kollegiala lärandeprojekten under 2016/17 och rektorerna ska bli ännu
tydligare i vad de ska studera vid t.ex. auskultationer.
Inom IM-lärarlaget finns en samverkanskultur som bibehållits under året. Workshops kring de digitala möjligheterna i undervisningen och runt motivationsskapande
metoder (mindset) hos eleverna. Det har också varit utbildning och gemensamma diskussioner runt ”det specialpedagogiska perspektivet” Lärarna har också ingått i ett
skolgemensamt projekt med kollegiala klassrumsbesök.
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Omdömet eleverna ger Lars Kaggskolan på påståendet
”på min skola respekterar vi alltid varandra” är högt men
varierar mellan programmen. Skolan bedriver ett kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågorna. Lotsar och
EHT arbetar förebyggande med frågorna ute i klasserna
och i andra forum under hela året, viket möjliggör en
ökad förståelse för skolans värderingar, likabehandlingsplan och skolans arbete mot kränkande behandling. Det
förebyggande arbetet fortsätter under kommande läsår
generellt och kontinuerligt på hela skolan.
Eleverna på introduktionsprogrammen (IM) skattar ”skolan
som helhet” högt. Förbundet har utvecklat organisationen
inom IM och har möjlighet att erbjuda alternativ till traditionell skolgång för de elever som behöver detta. Skolan
kan erbjuda eleverna på IM stöd via elevassistenter.
Elever i behov av stöd
Skolans resurscentrum är en mycket viktig och central
del i Lars Kaggskolans verksamhet. Resurscentrum kan
ge stöd i flera kurser och det finns specialpedagoger
samt speciallärare på plats. Speciallärare arbetar direkt
mot eleverna och gör screeningtester i samband med
skolstarten för att tidigt upptäcka eventuell problematik.
Specialpedagog arbetar bl.a. som handledare mot lärarna i arbetslagen. Under terminen görs täta avstämningar
mellan rektor, elevhälsateam och resurscentrum. Genom
att anlägga ett specialpedagogiskt perspektiv och erbjuda extra anpassningar för skolans elever tror rektorerna
att elevernas uppfattning kring stöd förbättras ytterligare. Möjligheterna till stöd har ökats på IM via fler assistenter och med ett ökat samarbete med resurscentrum. IM
har också ett uttalat specialpedagogiskt perspektiv och
använder de möjligheter som ”en till en” satsningen ger i
form av kompensatoriska hjälpmedel.
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Eleverna på språkintroduktionen har haft tillgång till
studiehandledning på arabiska inom matematiken och
skolan har också en lärare i arabiska som gjort praktik
under hösten och stöttat eleverna i studierna via deras
modersmål. Avtalet med inläsningstjänst har också öppnat möjligheten till att använda sig av deras material för
studiehandledning på modersmålet. Det finns dolda behov på de andra programmen som skolan hoppas kunna
identifiera och erbjuda studiehandledning under kommande år.
Kvaliteten inom introduktionsprogrammet på skolan
har höjts eftersom möjligheten för eleverna att hitta rätt
har ökat via de olika varianter av individuellt alternativ
(IMIND) som finns. I Lars Kaggskolans regi finns förutom
den ordinarie inriktningen en möjlighet till att få undervisning på Navigatorskolan med många praktiska inslag.
I sammarbete med Jenny Nyströmsskolan och Stagneliusskolan finns ytterligare olika varianter av IMIND. Samarbetet mellan förbundets enheter har stärkts vilket har
inneburit att fler elever har fått möjlighet att prova på
praktiska inslag via yrkesintroduktionen. Skolan har också haft möjlighet att utöka på elevassistentsidan och fått
resurser för att arbeta med elevernas motivation på nya
sätt.
Enligt trivselenkät 2015 anger skolans elever 8,1 (på en
tiogradig skala) på påståendet kring skolhälsovårdens
tillgänglighet. Ett högt betyg men då skolan inte har något att jämföra med från 2014 är det svårt att dra några slutsatser. I och med införandet av semestertjänst för
skolsköterskorna har möjligheten till samplanering inom
elevhälsan ökat vilket gett en ökad effektivisering och
ökad tillgänglighet för eleverna.
Digital kompetens
Eleverna på Lars Kaggskolan beskriver sin digitala kompetens som mycket hög vad gäller användandet av sociala medier, informationssökning och i kommunikation
med andra via nätet. I de elevintervjuer som genomförts
anger eleverna att de upplever att deras digitala kompetens har ökat. Skolledningen kommer att fortsätta uppmuntra lärarna att använda datorn som ett verktyg i undervisningen för högre måluppfyllelse.
Lärarnas digitala kompetens har ökat enligt de undersökningar skolan gjort och de anger att den digitala
kompetensen är särskilt hög vad gäller ett källkritiskt
förhållningssätt till nätet och förmågan att själva kompetensutveckla sig på nätet. Rektorerna på skolan upplever
att deras digitala kompetens under året har ökat. Aktiviteter som bidragit till detta är t.ex. processtöd med LIN,
workshops med IKT-pedagog samt ett ökat användande
av Google apps for education.
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Flera lektionssalar har under året fått nytt utseende och
möblemang. I samband med upprustningen har olika
personalgrupper varit delaktiga för att skapa flexibla lärmiljöer som gynnar alla elevers lärande. Denna satsning
fortsätter innevarande år. I planen ligger också upprustning av elevcaféterian. Skolledningen upplever att lärmiljön utvecklas om placering av de gymnasiegemensamma
ämnena görs i lektionssalar i anslutning till yrkesämnena.
Detta ger en förhöjd lärmiljö tack vare att läraren mer naturligt kan koppla sin undervisning till elevens yrkesval
och ökar dessutom tillfällen med naturlig ämnesintegration.
En skola på vetenskaplig grund
Under året har det anställts två nya lektorer på Lars Kaggskolan.
Ekonomi i balans
Lars Kaggskolans nettobudget för 2015 var 98,3 mkr. Skolans resultat var vid årets slut ett underskott motsvarande 3,5 mkr.
Inför 2015 belastades skolan med en ingående besparing
med knappt 5,4 mkr. Höstens antagningssiffror gällande
nya elever genererade en positiv effekt för skolan om ca
3,3 mkr. El- och energiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och introduktionsprogrammet står för det
stora elevtillflödet. En markant tillströmning av flyktingar
under året och framförallt hösten till språkintroduktion
ligger bakom elevtillflödet till introduktionsprogrammet.
Jämställdhet
Ledningsgruppen på Lars Kaggskolan har arbetat medvetet kring jämställdhetsfrågan under året. Vid rekryteringar har bedömningar gjorts av de sökande för att vid
likvärdig kompetens kunna välja ett underrepresenterat
kön. I arbetet med att motverka trakasserier har skolan
under året reviderat likabehandlingsplanen och gått igenom denna med alla elever. Rektorerna har också haft
uppe gällande rutiner avseende kränkningar på arbetsplatsträffar med all personal. Ett antal projekt inom området har också genomförts på skolan såsom: läsprojekt för
vissa elevgrupper, jämställdhetsprojekt på lotstid, föreläsning av Claes Lundh och information om jämställdhet
i samband med besök på grundskolan från fordons- och
transportprogrammet.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Lars Kaggskolans fortsatta höga söktryck under 2015 har
inneburit att i stort sätt alla program fyllt sina antal platser och att vissa utökningar gjorts för att kunna ta emot
fler elever. Den kraftiga tillströmningen av flyktingar har
märkts inom språkintroduktion som har ökat sitt mottagande markant. Intresset för skolans utbildningar har även

Verksamhetsberättelser - Skolområde 1

ökat bland vuxenstuderande och genererat att två nya
vuxenutbildningar startat i samarbete med Kunskapsnavet (frisörutbildning och karosseri).
En påbörjad anpassning till flexiblare lärmiljöer i skolans
lokaler har inneburit ny inredning i fyra lärosalar. I takt
med ökat intresse för el- och energiprogrammet har ombyggnation, anpassning och utökning av lokaler genomförts under året med färdigställande i början av 2016.
Under året har det pågått en fortsatt process med att
utveckla det kollegiala lärandet med ett extra fokus på
att få in specialpedagogiken på ett naturligt sätt i undervisningen. Detta med syfte att förbättra måluppfyllelsen
för eleverna. Skolan fick under året två nya lektorer samt
två nya särskilt yrkesskickliga lärare efter deltagande i
Meriteringsprogrammet och där åtta lärare har påbörjat
programmet under året. Matematiklärarna deltar i Skolverkets nationella satsning Matematiklyftet.
Skolan har under 2015 bedrivit ett förbättrat värdegrundsarbete, nämnas kan den lyckade Kaggdagen,
regelbundna lotskonferenser, ett antal värdegrundsprojekt/föreläsningar med besök av bland annat Clas Schmidt, Musse Hasselwall och Arkan Assad.

om vi eventuellt behöver hyra ytterligare lokaler. Inriktningen hår- och makeupstylist på Hantverksprogrammet, som tidigare varit på Stage4you Academy, startar/
flyttar from höstterminen 2016 på/till Lars Kaggskolan.
Detta innebär ombyggnation och anpassning av befintliga lokaler för att på bästa sätt erbjuda framtida elever
en bra utbildning. Planen är även att fortsätta anpassa
lärmiljöerna till modern pedagogik.
Utvecklingsarbetet runt undervisningen och påbörjade
projekt kommer att intensifieras under året. Det gäller att
ta nästa steg inom det kollegiala lärandet, elevhälsoarbetet samt inkluderingen och utvecklandet av informations- och kommunikationstekniken. En viktig del i arbetet kommer utgöras av vår interna komptens med stöd av
särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) och lektorer.
En stor utmaning är att få in våra nyanlända elever på
nationella program. Ett bra sätt att påskynda den här
processen är att öka integreringsmöjligheterna med programmen via exempelvis programpraktik.

Elever från teknik- och naturvetenskapsprogrammet
har tillsammans med elever från språkintroduktion haft
projekt för att främja integrering. De har tillsammans
genomfört ett drakbyggarprojekt som avslutades med
en gemensam drakflygaretermiddag. Elever från teknikoch naturvetenskapsprogrammet har även inom engelskaundervisningen deltagit i integrationsprojekt med
elever från språkintroduktion där syftet varit att genom
samtal se och uppmärksamma lokheter och olikheter
mellan varandras världar.
Under året har skolans yrkesprogram har utmärkt sig
genom branschrekommendationer och framgångar i yrkes-SM.
Året avslutades med kungligt besök i form av
Prins Daniel och hans Fellowship. Syftet med besöket var
att träffa våra elever och diskutera ung företagsamhet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Vår bedömning är att det höga söktrycket fortsätter och
att våra utbildningar fortsätter hålla en god kvalitet.
Dessutom gör regeringen, Svenskt näringsliv och LO en
gemensam satsning för att locka fler ungdomar att söka
till yrkesprogrammen. 2016 ska på detta sätt bli yrkesprogrammens år.
I och med att elevtillströmningen ökar så måste vi beakta
hur vi nyttjar våra befintliga lokaler samt göra en översyn
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STAGNELIUSSKOLAN

Stagneliusskolan är belägen centralt i Kalmar och erbjuder utbildningar inom de högskoleförberedande
programmen samhällsvetenskaps-, och ekonomiprogrammet samt inom yrkesprogrammet handels- och
administration. Skolan bedriver också anpassad undervisning inom samhällsvetenskapsprogrammet och inom
introduktionsprogrammen för elever med diagnos inom
autismspektrumtillstånd.
Stagneliusskolan består av tre stycken skolenheter som
leds av en rektor vardera. Under 2015 hade skolan totalt
933 stycken elever, varav 816 elever finns på de nationella gymnasieprogrammen, 63 elever på yrkesprogrammet
och 54 elever på AST-enheten.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Stagneliusskolan har reviderat och gjort nya rutiner för
ökad måluppfyllelse. Utöver nya rutiner gällande kurskartläggningar4, mentorskonferenser och extra anpassningar så har skolledning sjösatt ett nytt upplägg för
utvecklingssamtal vilket skolan vet ökat förståelsen hos
varje individ gällande resultat. Skolan kommer att ha en
fortsatt satsning på studietid5 och förstärkningsresurs6
för att öka måluppfyllelsen. Kontinuerligt under hela läsåret har undervisande lärare ett stort dokumenteringsan4
5

6

Upprättas när läraren bedömer att eleven kommer att få svårt att nå
målen (E) i ämnet.
Studietid är icke kurskopplad undervisningstid som schemaläggs
för alla elever en gång i veckan. Studietiden är obligatorisk för eleverna och ska användas för ämnesövergripande projekt, prov, extra
undervisning m.m.
Förstärkningsresurs är lärare i framför allt svenska, engelska, matematik men även andra ämnen som bl.a. samhällskunskap, psykologi,
spanska, historia, religion och naturkunskap, som på särskild tid kan
hjälpa elever att nå målen för kursen.
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svar gällande de kunskapskrav som av olika anledningar
inte är uppfyllda. Mentorskonferenser genomförs kontinuerligt och leder till snabba insatser vid behov. Prioriterade områden finns beskrivna i skolans utvecklingsplan
och pågår under hela läsåret 15/16. Ämneslärare har nya
rutiner för kurskartläggningar och utökad studietid finns
på fasta schemapositioner där samtliga ämneslärare
finns tillgängliga. Ämneslag och arbetslag har aktivt fått
analysera resultat och i sin tur redovisa handlingar som
ska leda till ökad måluppfyllelse. Detta och envisa insatser av skickliga pedagoger ger goda resultat.
I och med satsningen på studietid för alla elever ger Stagneliusskolan dem möjlighet att öka sin måluppfyllelse i
de olika kurserna vilket bl.a. ekonomieleverna utnyttjar i
mycket hög utsträckning. Vad gäller handels- och administrationsprogrammet så har skolan haft svårt att hitta
ett pedagogiskt upplägg som passar dessa elever. Stagneliusskolan arbetar med detta, bland annat i en lärcirkel kring motivation och för en dialog kring hur skolan
ska lägga upp undervisningen i framtiden. I elevernas
timplan på handels- och administrationsprogrammet
ingår samtliga behörighetskurser utom engelska 6 och
svenska 3. Många av eleverna väljer att läsa dessa båda
kurser som individuellt val. Skolan har dessutom gjort en
extra satsning utöver studietid och förstärkningstid med
extra anpassningar i klassrummet - ofta med två vuxna
närvarande - och då framförallt i svenska, engelska och
matematik vilket har medfört att större andel av dessa
elever har blivit behöriga till högre studier. Skolan har
fortsatt fokus på ett proaktivt elevhälsoarbete, extra anpassningar i klassrummet, kompensatoriska hjälpmedel
och andra stödinsatser. I analysen av betygsstatistiken
kan skolledningen ana en viss osäkerhet om betygs-
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nivåer hos vissa lärargrupper. Skolan kommer att fortsätta fokusera på likvärdig betygsättning.

tiden med utgångspunkt i värdegrunds- och jämställdhetsarbetet.

Skolledningen för Stagneliusskolan har aktivt under läsåret arbetat med att utveckla sitt pedagogiska ledarskap
genom lektionsbesök över skolenhetsgränser, tydlig ledarskapsdeklaration som är kommunicerad till samtliga
medarbetare på skolenheternas gemensamma arbetsplatsträffar och genom ett aktivt deltagande vid arbetslags- och ämneslagsmöten. Skolledningen har utöver
ovan deltagit vid ett flertal konferenser och ledarkonvent
inom ämnesområdet.

Elever i behov av särskilt stöd
Stagneliusskolan har de senaste åren arbetat mycket konsekvent med elever som är i behov av särskilt stöd och
når målen vad gäller trivselenkätens påstående “jag får
det stöd jag behöver…”. Detta har också resulterat i att de
flesta elever klarar samtliga sina kurser på minst godkänd
nivå. Andra framgångsfaktorer är kontinuerligt systematiskt uppföljningsarbete där skolans lärare och elevhälsoteam arbetar med att anpassa verksamheten och att
förankra användningen av kompensatoriska hjälpmedel i
de olika arbetslagen. Studietid, förstärkningstid och extra
anpassningar i klassrummen är annat som bidrar till hög
måluppfyllelse. Skolan arbetar utifrån skollagens krav på
att uppmärksamma, utreda, dokumentera och följa upp
eleverna. Skolledningen följer upp arbetet under återkommande mentorskonferenser.
Skolledningen konstaterar att behovet ökar och att nuvarande organisation gällande studiehandledning på modersmål inte tillfredsställer efterfrågan bland eleverna.
Skolan skulle gärna se en förbundsövergripande satsning
för att garantera alla elever tillgång till det stöd de är i
behov av.

Skolledning för Stagneliusskolan har vidareutvecklat de
”lärcirklar” som startades läsåret 14/15. Samtliga lärare
deltar i detta pedagogiska utvecklingsarbete som utgår
från frågor i den dagliga undervisningssituationen. Gemensamma pedagogiska caféer och kompetensutvecklingsdagar har varit andra insatser. Ämnesövergripande
samverkan har lyfts fram i utvecklingsplanen.
Skolledningen har konsekvent sedan ett par år tillbaka
transparent redovisat resultat för de olika arbetslagen
samt begärt in analys av vad resultaten står för. Resultaten har presenterats med siffror uppdelat på kvinnor och
män vilket har bidragit till ökad förståelse bland personalen för området jämställdhet. Skolledningen har även
läsåret 15/16 ansökt och startat ett normkritiskt projekt
som skall leda till att samtliga arbetslag redovisar en unik
genusstrategi för respektive program.
Mentorer och elevhälsa arbetar med proaktiva åtgärder
för att öka närvaron i skolan. Skolledningen signalerar på
ett tidigare stadium till vårdnadshavare om frånvaron. I
och med detta har skolan bromsat den negativa utvecklingen inom området. Fortsatt satsning på närvarokontroll och tidiga åtgärder sker kontinuerligt under året. I
samarbete med mentorer och rektorer tar elevhälsan
kontakt med elever som har en alltför hög frånvaro.
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Stagneliusskolan arbetar efter väl genomtänkta rutiner som medför hög upplevd trivsel såväl hos elever
som hos medarbetare. Utöver detta har skolledningen
tillsammans med personal utarbetat en introduktionsplan för nya elever. Tanken är också att en satsning på
att förändra undervisningen på handels- och administrationsprogrammet ska påverka elevernas upplevelse
av att skolarbetet fungerar bra. En årlig uppföljning av
likabehandlingsplanen som förankras i respektive mentorsgrupp samt revidering av skolans ordningsregler och
förhållningssätt ger ett positivt utfall. Likabehandlingsarbetet har på ett tydligare vis integrerats i skolans interna
styrdokument. Ett exempel är att en arbetsgrupp under
2015 arbetat fram ett gemensamt innehåll för mentors-
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Digital kompetens
Den digitala kompetensen hos eleverna på Stagneliusskolan har ökat i de flesta fall. En hög andel av eleverna
använder Google drive och Google Classroom. Dock är
det förvånande att kunskapen kring kompensatoriska
hjälpmedel inte är högre med tanke på satsningen på inläsningstjänst på skolan, den har till och med minskat i
jämförelse med förra året. De idag rådande strukturerna
för lärande håller på att förändras med stöd av ökad mobilitet och digitala verktyg vilket på Stagneliusskolan resulterat i en pågående utveckling kring skolans lärmiljöer.
Skolan har påbörjat ett utvecklingsarbete för att anpassa lokalerna till ett modernt och IT-anpassat arbetssätt.
Detta gäller både klassrum, arbetsutrymmen och andra
studieutrymmen för eleverna såsom korridorer och aula.
Det går att se en ökning i den digitala kompetensen och
kunskapen hos lärarna i samtliga områden utom ett, användning av sociala medier i undervisningen. Ett stort antal av skolans lärare använder Google Classroom och ett
arbetslag arbetar uteslutande med det verktyget. Skolan
ser en fortsatt utveckling av Google Classroom och högre
användning av det inom den närmaste framtiden. Alla lärare använder Google drive med eleverna. Skolledningen
kommer att arbeta för en större medvetenhet kring och
andvändning kompensatoriska hjälpmedel, alla känner
idag inte till i tillräcklig hög utsträckning vad som finns.
Resultatet i skolledningens LIKA-analys visar att rektorernas digitala kompetens och förmåga att leda digitaliseringen har utvecklats. Genom regelbundna möten
mellan skolledning och IKT-pedagog har den digitala
kompetensen stärkts både genom diskussion om IKT-frågor och genom att rektorerna får tips och genomgång
av olika digitala verktyg. IKT-pedagogen fungerar som
ett aktivt stöd i processen att leda digitalisering. Processledning med Lin Education har varit en del i arbetet med
att höja rektors digitala kompetens och förmåga att leda
digitalisering. Analysen av den senaste utvärderingen av
den digitala kompetensen ger flera förslag till vidare utveckling av skolans användning av digitala verktyg.
En skola på vetenskaplig grund
Stagneliusskolan har ett stort antal särskilt yrkesskickliga lärare (SYL), närmare bestämt 12 stycken. Detta har
inneburit att det pedagogiska utvecklingsarbetet på
skolan har kunnat bedrivas på bred front i form av t.ex.
lärcirklar, klassrumsobservationer, erfarenhetsutbyte vid
pedagogiska råd och kompetensutvecklingsdagar. Skolans SYL:are har aktivt bidragit och varit sammanhållande
i många processer. Nästa steg är att fokusera än mer på
att, på ett systematiskt och vetenskapligt vis, observera
det som sker i klassrummen och därefter förbättra/förfina de olika lärandeaktiviteter som leder till goda resultat.
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Ekonomi i balans
Budgeten för skolans tre skolenheter omfattar 74 mkr.
Stagneliusskolan gick in i budget 2015 med en kostymanpassning på 6 mkr. Antalet nya elever hösten 2015
innebar även en negativ ekonomisk effekt om 1,4 mkr.
Detta främst hänförbart till en minskad klass inom samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap med profil idrott och ledarskap samt verksamheten
på AST-enheten.
Årets utfall för skolan är ett underskott om knappt 4,4
mkr. NIU verksamheten utgör halva underskottet då den
faktiska kostnaden per elev inom exempelvis fotboll är
cirka 40 tkr medan tillskottet i budget 2015 var 12,5 tkr.
Inför 2016 har tillskottet per elev höjts till 30 tkr inom lagidrotterna. Handels- och administrationsprogrammet
ger ett litet överskott. I övrigt genererar färre antal elever mot antalet i budget ett negativt utfall för resterande
program på skolan.
Jämställdhet
Stagneliusskolan har under 2015 arbetat med en rad
olika prioriterade åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
Effekterna av arbetet är av naturliga skäl svåra att mäta
men skolledningens upplevelse är att flera av eleverna
och medarbetarna har fått en ökad förståelse och acceptans inför jämställdhetsfrågan. Arbetet med jämställdhet
fortsätter i oförminskad styrka även nästa år med många
inplanerade aktiviteter: Normkreativ arbetslagscoachning, mentorstidens innehåll, uppmärksammar Kalmar-
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sund Pride, elevhälsan bistår mentorer och lärare i arbetet med jämställdhet, föreläsningar inom ämnesområdet
av Sandra Dahlén och Arkan Asaad.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Stagneliusskolan redovisar en fortsatt satsning på skolans lärmiljöer som utgår från den pedagogik och den
kunskapssyn skolan strävar mot. Det måste finnas möjlighet till samarbete och en mängd olika aktiviteter i klassrummet. Allt i enlighet med skolans utvecklingsplan och
de prioriterade målområden som förbundet har satt upp.
Ambition är att under 2016 fortsätta denna utveckling.
Parallellt med utvecklingen av skolans lärmiljöer har
Stagneliusskolan satsat resurser på att utveckla didaktiken i undervisningen mot ett mer formativt förhållningssätt. Det är i relationen mellan fakta och förståelse som
didaktiken underlättar samspelet och lärandeprocessen hos eleverna vilket är tänkt att resultera i en ökad
måluppfyllelse hos skolans elever.
Stagneliusskolan har under året uppgraderat det påbörjade arbetet med lärcirklar genom att revidera frågeställningar och arbetssätt. Skolan använder sig av strukturerade lektionsobservationer och har ambitionen att filma
sig själva och andra samt på olika sätt granska sin undervisning i syfte att förbättra och utveckla. Lärare sambedömer elevers arbeten i olika ämnen för att uppnå en mer
likvärdig bedömning och för att lära av varandra. Med
utgångspunkt i lärcirklar befrämjar skolan ett kollektivt
lärande i sin organisation. Här är den pågående digitala
satsningen av stor betydelse.

Merparten av skolans kompetensutvecklingsinsatser har,
efter en noggrann analys av skolans behov, ägnats åt att
stärka skolans arbete med betyg och bedömning utifrån
senaste forskningsrön kring “Bedömning För Lärande”
(BFL).
Sammantaget innebär dessa satsningar ytterligare ett
steg mot att öppna upp skolan, både att bli mer flexibla
och öppna genom att skapa ett klimat där man lär av varandra men också att i större utsträckning öppna skolan
mot omvärlden och med hjälp av ett vetenskapligt förhållningssätt möta framtidens samhälle.
Inom AST-verksamheten öppnades en ny enhet i augusti
2014. Denna enhet riktar sig till elever med stora behov
av begränsade miljöer och små sociala sammanhang.
Under 2015 har efterfrågan på den här typen av utbildningsplatser ökat och skolan ser ett fortsatt stort behov
av att kunna ta emot och arbeta på alternativa sätt med
en alltmer resurskrävande elevgrupp där en mängd olika
kombinationer av diagnoser och svårigheter finns. Under
hösten tog förbundsstyrelsen beslut om att erbjuda ytterligare ett nationellt program, handels- och administrationsprogrammet, inom AST-verksamheten.
Förmågan att attrahera ungdomar att söka till Stagneliusskolan är fortsatt hög. Ledningsgruppen noterar att
skolans ekonomiprogram fortsätter att attrahera ett stort
antal ungdomar vilket medfört att organisationen utökats med en klass per årskurs. Samhällsvetenskapsprogrammet med de olika inriktningarna och profilerna har
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ett stabilt söktryck vilket motiverar att skolan till hösten
fortsatt erbjuder motsvarande utbud som idag. Söktrycket på handelsprogrammet var 2015 något högre än tidigare år vilket å ena sidan gett en stabilare ekonomi som
resultat men samtidigt gör att resursbehovet ökat.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Framgång i skolan har en avgörande betydelse för individens möjligheter att utforma sitt liv. Stagneliusskolan
ska i samverkan med andra aktörer ge förutsättningar för
ungdomar att utveckla sina kunskaper och förmågor. Målet är att alla elever ska lämna skolan med en fullständig
gymnasieexamen. Skolan ska också stärka elevernas förmåga att använda sina kunskaper som medborgare i ett
demokratiskt samhälle.
Antalet ungdomar som skall söka utbildningsplats till
gymnasieskolan kommer att fortsätta minska något år
framöver vilket medför att arbetet med att erbjuda en
modern och relevant utbildning med hög kvalitet för
alla är fortsatt centralt. Modern teknik har bidragit och
kommer att fortsätta bidra till att skapa en attraktiv utbildning som lättare kan anpassas till den enskildes kunskapsnivå och förutsättningar. En fortsatt utveckling av
pedagogiska verktyg och metoder ger verksamheten
större flexibilitet och eleverna bättre möjligheter att nå
kunskapsmålen.
Stagneliusskolan kommer även i fortsättningen att arbeta för att extra anpassningar i första hand ska erbjudas
i klassrummen och att eleverna ska undervisas i heterogena basgrupper. Förstärkningslärare och specialpedagogiska resurser används när extra anpassningar inte
räcker till. Vidare har skolan en uttalad ambition att betona vikten av språkutveckling genom att ge utrymme
för läsande, skrivande, muntlig framställning, lyssnande
och visualisering. Skolan behöver hjälpa elever att analysera språket i varje ämne och fokusera på en medveten utveckling av ordförrådet. Undervisningen ska utgå
från vad som utmärker olika texter i ämnet och ta upp
olika lärandestrategier. Skolan uppmärksammar elevens
språkutveckling när lärare återkopplar och ger feed-forward för att visa på möjligheter för att förbättra framtida
prestationer.
Inom AST-verksamheten märker skolan tydligt av en utveckling mot alltfler elever med alltmer komplexa behov.
Från alla samarbetspartners kommer signaler om att ytterligare utveckling av verksamheten behövs både inom
nationellt program och introduktionsprogram. Trots
långtgående anpassningar redan idag ställs nya och utökade krav på utformning av verksamhet för olika elevgrupper. Detta kommer att kräva gemensamma uttolkningar av gymnasieskolans uppdrag och resurser. Det
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faktum att skolan nu kan erbjuda även ett yrkesprogram
kommer att bredda utbildningsvägarna för AST-elever
och ge bättre förutsättningar för fler att lyckas med sina
studier. Det förberedande arbetet med att sjösätta handels- och administrationsprogrammet kommer att genomföras under våren 2016.
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SKOLOMRÅDE 2
AXEL WEUDELSKOLAN

Axel Weüdelskolan/Komvux i Kalmar erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, SFI
(svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna
(både för Kalmar och Mörbylånga) och vård- och omsorgsutbildningar. Skolan är indelad i två skolenheter och
leds av varsin rektor.
Skolan har ungefär ca 900 stycken elever. All personal
inom skolan arbetar ständigt med att verksamhetens
kvalité ska förbättras. Skolan vill skapa en miljö för elevens livslånga lärande som ger studieglädje, ökad kompetens och självtillit. I kombination med att eleven får möta
människor i olika åldrar och med varierande yrkes-, studie- och livsbakgrund uppstår en speciell dynamik.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Rektorerna på Axel Weüdelskolan utvecklar sitt pedagogiska ledarskap bl.a. genom framtagande av olika
handlingsplaner för att kvalitetssäkra undervisningen.
Utvecklingsarbetet med personalen får ta sin tid, men
många stora förändringar har skett under året. Rektorerna planerar och organiserar sin arbetstid för att skapa
mer tid till lektionsbesök och delaktighet i den dagliga
verksamheten. Rektorerna har undersökt vad medarbetare efterfrågar i det pedagogiska ledarskapet och försöker efterfölja deras önskemål samtidigt som rektors
andra arbetsuppgifter ska genomföras. Informationen
om skolans och gymnasieförbundets mål är viktigt. Det
gör att personalen veta vart skolan är på väg vilket skapar

tydlighet och förståelse. Skolan utvärderar delar av verksamheten varje månad, lärarna är ansvariga och rektor
följer upp.
Kursutvärderingar genomförs årligen och de analyseras
och följs upp i på personalkonferenserna. Rektorerna
analyserar resultat ihop med arbetslagen och enskilda
lärare som skriver handlingsplaner för åt-gärdande av
eventuella brister. Årets fokus har varit på betyg, avslutade studier(avbrott) och närvaro. Skolan jobbar intensivt
med betygs-och avbrottsanalyser. Skolan har med högre
krav på att eleverna ska vara närvarande på lektionerna
och lämna in begärda uppgifter i tid har fått fler elever att
slutföra sina kurser.
De goda resultaten beror på till stor del på inrättande av
en digital individuell studieplan, där målen för eleven
tydliggörs. Ett noggrant kartläggningsarbete ger en möjlighet för inplacering på rätt studienivå för eleven och en
tydlig beskrivning av vad som krävs för att klara kurserna
bidrar också. Formativt arbetssätt där eleverna kontinuerligt blir medvetna om hur de ligger till i förhållande till
kursens mål är också en framgångsfaktor.
Det intensiva arbetet med informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har ökat det kollegiala lärandet
både för lärare och elever med en delningskultur på
Google drive och Google classroom. Arbetslagen har
besökt andra skolor vilket har ökat lärarsamverkan även
bland skolans egen personal. Skolledningen har skapat
mötesplatser för pedagogiska diskussioner och lärarsam-
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verkan t.ex. genom att ha arbetsgrupper bland all personal för att arbeta med handlingsplaner om hur skolan ska
jobba med att nå de politiska målen. Tillskapandet av nya
utbildningsspår på vård- och omsorgsutbildningen har
krävt lärarsamverkan för att nå resultat.

Ordningen på lektionerna är bra på Axel Weüdelskolan
då eleverna är motiverade, mogna och intresserade att
studera lära. Skolan jobbar med att eleverna ska komma
i tid genom diskussioner av konsekvenser i det svenska
samhället av att inte hålla avtalade tider.

Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Då personalen och eleverna på Axel Weüdelskolan
ständigt möter människor från olika kulturer och samhällsgrupper så tränas deras förmåga att bemöta olika
människor med respekt. Genom arbete i grupper tränas
elever att bemöta varandra på ett bra sätt och respektera
varandras åsikter. Värderingar diskuteras kontinuerligt på
lektionstid och i flera av kursmålen finns en stark betoning på respekt, bemötande och förhållningssätt.
Skolledningen informerar varje ny elevgrupp om likabehandlingsplan och jämställdhetsplan och betonar
vikten av att respektera varandra på skolan för varje ny
elevgrupp. Ledningen informerar också om att det är en
viktig policy på skolan att följa likabehandlingsplan och
jämställdhetsplan. Lärarna arbetar sedan med att implementera dessa planer på lektionstid.

Elever i behov av särskilt stöd
På Axel Weüdelskolan arbetar elev, studie- och yrkesvägledare och lärare i ett nära samarbete vid upprättandet
av individuella studieplaner. Extra stöd av specialpedagoger och stödpersonal finns tillgängligt till elever som
efterfrågar detta i elevernas studierum. Skolan fortsätter
sin satsning på teknikstöd genom att öka antalet bärbara
datorer och surfplattor.

Skolledningens personalvårdande åtgärder gör att personalen mår bra och trivs och i sin tur kan förmedla en positiv undervisning. Detta medför en positiv och engagerad
personal som varierar sin undervisning och låter eleverna
studera både teoretiskt och praktiskt vilket skapar trivsel.
Skolan har jobbat mycket med kulturförståelse bland
eleverna. Personalen lyfter och diskuterar olikheter och
likheter i många olika sammanhang. Elevdemokrati finns
på skolan genom de studeranderåd där eleverna får vara
med och tycka till om sina egna studier tillsammans med
flera olika kulturevent där skolan tillvaratar elevernas olika kulturer skapar förståelse, trygghet och trivsel.
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Digital kompetens
Kontinuerlig IKT-utbildning för all personal på Axel Weüdelskolan utefter skolans uppgjorda handlingsplan för
IKT ger en grundkompetens för all personal. Tillgången
till datorer på skolan anpassade efter de olika verksamheterna har ökat. IKT-pedagogerna är en god tillgång som
alltid ger stöd både till personal och till elever. Lusten att
använda tekniska hjälpmedel tillsammans med eleverna har ökat. Presentation av de digitala hjälpmedel som
finns på skolan startar redan på introduktionsdagen.
Lärarnas digitala kompetens har ökat vilket underlättar
för ett kontinuerligt lärande för eleverna i de olika kurserna. Axel Weudelskolan arbetar med digital inkludering
med hjälp av specialpedagoger och IKT-pedagogerna för
att överbrygga den digitala klyftan. Skolan lånar ut iPads
till elever i behov av stöd. Flera av lärarna använder plattformar som Google Drive och Google classroom vilket då
krävs för studier på skolan.
Rektorerna får kontinuerligt utbildning av IKT-pedagog
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samt är med på de gemensamma utbildningarna inom
IKT för att öka sin kompetens inom området. Rektorerna
försöker vara en god förebild inför personalen och använder olika digitala verktyg. Google classroom används
till spridande av information, uppgifter, forum, formulär
och analyser till lärarna. Skolledningen använder t.ex. formulär och padlets för att snabbt få fram synpunkter och
ställningstagande från lärare. Ett arbete med självrättande prov i undervisningen har inletts. Syftet är att få elever
att själva bättre kunna planera sina studier och få möjlighet att göra självbedömningar av sitt lärande.
Ekonomi i balans
Budgeten för skolans två skolenheter omfattar 31,7 mkr
och av dessa återgår 7,4 mkr till Kunskapsnavets verksamhet. Myndigheten för Yrkeshögskoleutbildningar
godkände inte skolans ansökan om fortsatt utbildning
inom psykosocialt arbete. Detta innebär att skolan från
och med hösten 2015 har haft fem huvudsakliga verksamheter: särskild utbildning för vuxna (Lärvux), gymnasial vuxenverksamhet, grundläggande vuxenverksamhet, Svenska för invandrare och uppdragsutbildning
inom vård och omsorg.
Årets utfall för skolan är ett överskott om cirka 0,9 mkr.
Utfasningskostnad för YH utbildningen samt vissa merkostnader för lönekostnader för hantering av strukturella
åtgärder inom två verksamheter vägs upp av försäljning
av tjänster. Ökad försäljning av tjänster ökar till viss del
personalkostnaderna men nettoeffekten är ett plus till
verksamheten. Försäljning sker inom förbundet men till
största del till medlemskommunerna.
En ombudgetering mellan de båda skolenheterna (från
SFI till gymnasial vuxenverksamhet) har genomförts för
att harmonisera budgeten enligt given ram från Kunskapsnavet.
SFI och yrkesutveckling
Framgångsfaktorer för Axel Weüdelskolan i arbetet med
att få SFI-elever gå snabbt uppåt i utbildningstrappan är
arbetet med den individuella digitala studieplanen som
tydligt visar elevens studieväg. Skolan gör tidigt eleverna
medvetna om vilken studietid de har till förfogande och
värdet av att de tar tillvara denna tid på ett bra sätt. Ett bra
mottagande av studievägledare och introduktionstester
av lärare som placerar eleverna på rätt studienivå är förutsättningarna för snabba förflyttningar mellan nivåerna
för att eleven ska passera så snabbt som möjligt med höga
resultat. Lärarna arbetar med kontinuerlig bedömning av
elevens kunskaper för att stödja detta arbete.
Alla SFI-elever får näringslivsinformation minst 2h/månad
under senare delen av SFI-tiden enligt planerat program
inom Näringslivsspåret. Ansvarig lärare med uppgift att

bjuda in gäster som bidrar till elevernas kunskaper om
näringslivets förutsättningar. Eleverna på C- och D-kursen samt grundläggande vuxenutbildningen uppskattar
detta mycket.
Jämställdhet
Rektorerna på Axel Weüdelskolan har arbetat med att
implementera gymnasieförbundets jämställdhetsplan
på skolan. En arbetsgrupp i personalen har arbetat med
att ta fram en lokal handlingsplan för hur personal och
elever ska jobba med jämställdhetsfrågor övergripande,
i respektive arbetslag och i enskilda kurser. Rektorerna
informerar vid skolstart för nya elevgrupper om likabehandlingsplanen och jämställdhetsplanen och om skolans policy i dessa frågor. Lärarna har genomgång av likabehandlingsplanen för alla. Skolan kommer att få arbeta
ännu tydligare med dessa frågor 2016 då det nu kommer
många nyanlända från krig, händelser och kulturer som
inte ser på jämställdhet på det sättet som det uttrycks i
skolans jämställdhetsplan.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

2015 har varit ett innehållsrikt år med många spännande
händelser. Aktiveteter har blivit möjliga bl.a. tack vare pengar från verksamhetsutvecklingsfonden och skolverket.
Skolan har arbetat intensivt under året med att förbättra
måluppfyllelsen framförallt inom de områden som härleds till politiska målen 2015 men även mot de nationella
målen. Tvärgrupper har skapats i personalgruppen inom
varje målområde där skolan jobbar med att bl.a. ta fram
handlingsplaner för att arbeta med mål.
Genom projekt/ modersmålsstöd/ skolverket har enheten fått ökad insikt i elevernas lärande, speciellt läs- och
skrivutveckling. Studieresor till andra vuxenskolor har
fört med sig många tankar kring utvecklingsarbete. Ett
möjlighetsbaserat tänkande som bygger på flexibilitet
och individualisering har växt fram.

ÅRSREDOVISNING 2015 | 49

Verksamhetsberättelser - Skolområde 2

GDQ - grupputveckling för arbetslag har pågått under
hela året och kommer att fortsätta under 2016. VIS-konferens (Vuxenutbildning i samverkan) för administrativ
personal samt utbildning inom jämställdhet är ytterligare exempel på kompetenshöjande åtgärder.
Axel Weüdelskolan ser goda resultat för elever som får
möjlighet till språkpraktik inom SFI. Skolan har fått ytterligare en praktiksamordnare vilket möjliggör ytterligare
individanpassning enligt skolverkets normer. Skolan har
fått nya elevgrupper i form av elever från asylboenden
och elever från EU-länder. Detta ställer höga krav på samarbetet med Arbetsförmedlingen och Invandrarservice
och försörjningsstöd vilket har förstärkts ytterligare. Yrkesspåret, akademikerspåret och näringslivsspåret har
varit mycket positivt och har lett till ett utökat samarbete
med flera aktörer. Många intressanta föreläsare och studiebesök har gett eleverna vidare kunskaper. Utbildning
i Wittingmetoden har gett goda elevresultat på steg 1
inom SFI. Skolverkets betyg- och bedömningsutbildning
har genomförts med framgång.
Skolan har under 2015, istället för lärlingsutbildning, startat yrkesvux för särskild utbildning för vuxna. Skolan har
idag 7 elever på utbildningen.
Under året har skolan infört användandet av digitala studieplaner samt förbättrat kvalitetsarbetet genom uppföljningsenkäter, kursutvärderingar och trivselenkäter.
Inom gymnasiearbetslaget har en omvärldsbevakning
skett genom VUF-projekt där skolan har besökt andra
närliggande vuxenutbildningar inom 3KVH-kommunerna. Besöken har stärkt Komvux Kalmar som varumärke samt fått arbetslaget att samverka mer och ökat det
kollegiala lärandet. Även vård- och omsorgspersonal har
besökt andra skolor t.ex. vuxenutbildningen i Karlshamn.
Axel Weüdelskolan har under ett flertal år drivit ett pågående VUF- projekt, en forskningscirkel - ett forum för
svenska språkets utveckling i alla ämnen. En forskningscirkel som inkluderat lärare som arbetar på olika nivåer,
från SFI och grundläggande nivå till gymnasienivå. Deltagare i forskningscirkeln har studerat och diskuterat hur
svenska språket används i olika skolämnen. De har gjort
studieresor till bland annat bokmässan i Göteborg 2015,
föreläsningar om hur svenska språket kan användas och
förbättras i både ämnet svenska och andra ämnen. Skolan deltar även i Styrgrupp Söder i planering inför vårdoch omsorgscollege vars upplägg och organisation skolan kommer att följa från och med vårterminen 2016.
Skolan har en utvecklingsgrupp som leds av en IKT-pedagog för att utveckla IKT-användandet på skolan. Rekto-
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rerna träffar regelbundet IKT-pedagogen för att ta del av
elevers och personals IKT-utveckling/användning.
Skolan har även behövt se över säkerheten för både elever
och personal och ett samarbete med polisen har inletts.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

En strategisk framtidsfråga för fortsatt positiv utveckling
är hur skolan tillsammans ska använda de tillgängliga
resurserna för att klara av den förväntade stora elevtillströmningen.
Skolan kommer att fortsätta att utveckla sitt systematiska
kvalitetsarbete med utarbetade rutiner för verksamheten
för att nå målen och uppnå goda resultat. Arbetet kommer att fortsätta i personalgrupper för att ta fram handlingsplaner för hur enheten ska arbeta för att nå de politiska målen för 2016.
Skolan tror på en ökad måluppfyllelse genom ökad elevkontakt, införande av elevkontrakt för alla elever, ökad
elevnärvaro och en kvalitativ höjning vid användandet
av digitala individuella studieplaner. En fortsatt kvalitativ
utveckling av skolans organisation med enkäter med åtföljande åtgärdsplaner och analyser.
Axel Weüdelskolan vill ligga i framkant och tänker proaktivt. Enheten kommer att jobba för att få i drift en studiehall för alla elever där resurser över skolformerna samarbetar. Skolan kommer också satsa på en utökning av
modersmålsstöd, där de tillsätter 50 % från och med 1/1
2016. Skolan kommer att installera ett friskvårdsrum vilket är särskilt viktigt nu när många i personalen upplever
elevernas mindre välmående som en arbetsmiljöfråga.
Med ökande efterfrågan på utbildning hos Axel Weüdelskolan är ett lokalutnyttjande på bästa sätt av största vikt.
Skolans reguljära kurser kommer ha eftermiddags- och
kvällsundervisning.
Axel Weüdelskolan ska utveckla och utöka samarbetet
med övriga skolor i förbundet och behålla det fortsatt
goda samarbetet med Kunskapsnavet.
Under 2016 förväntas en certifiering av VO-college i länet. Axel Weüdelskolan vill utöka samarbetet med, och
kring, skolverksträffar inom VO-utbildningar i förbundet
samt planera upp nätverksträffar på Skolan för länets
vård- och omsorgslärare. Under året kommer det också
planeras för en ny YH-utbildning inom VO-sektorn.

Verksamhetsberättelser - Skolområde 2

STAGE4YOU ACADEMY

Stage4you Academy ligger i Torsås, söder om Kalmar
och är en skola som vänder sig till elever som vill arbeta
praktiskt och kreativt med den senaste tekniken. Skolan
erbjuder ett högskoleförberedande gymnasieprogram
och ett yrkesprogram, SFI (Svenska för invandrare) samt
Särskild utbildning för vuxna.
På det högskoleförberedande gymnasieprogrammet
estetiska programmet erbjuder skolan inriktningarna
musik, spetsutbildning musik samt estetik och media.
Hantverksprogrammet inriktning hår- och makeupstylist
är ett yrkesprogram. Stage4you Academy har 90 elever
på gymnasieskolan och ca 40 elever går SFI eller Särvux.

UPPFÖLJNING AV DE PRIORITERADE MÅLOMRÅDENA

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Elevhälsateamet (EHT) på Stage4you Academy arbetar
proaktivt för att stödja den fysiska och psykiska hälsan
genom en tidig reaktion på hög frånvaro, stöd för mentor
och förebyggande hälsoarbete m.m.
Skolans Särskilt Yrkesskickliga Lärare (SYL) för kontinuerlig en diskussion om pedagogik/didaktik utifrån
vetenskaplig grund, kollegialt lärande, kurs i betyg och
bedömning etc. på en högre nivå. Det innebär att pedagogerna ständigt utvecklas och utarbetar nya kunskaper
för högre måluppfyllelse. Fokus ska inte enbart spegla
bredden utan även spetsen så att alla skolans elever får
de utmaningar som just de strävar efter.

Analysen av utvärderingar som gjorts har bl.a. inneburit att skolan utökat undervisningstiden i främst kursen
svenska 3 och förstärkt lärarresurs i matematikkurserna
1b och 1a. Skolan har även i år fokuserat på studieteknik,
motivationshöjande åtgärder med hjälp av EHT-team,
förändrat utvecklingssamtalet där eleven ska ta ett större
ansvar för sin kunskapsutveckling. Skolan ska arbeta med
tidigare insatser när en elev bedöms få svårt att nå målen
(E) i ämnet. Insatserna består av pedagogisk utredning,
fler klasskonferenser, större möjligheter för specialstöd
och anpassningar av undervisningen, utökad undervisningstid m.m. Pedagogerna har under året arbetat mycket utifrån inkludering i klassrummet.
Stort fokus har legat på förbättrad närvaro där EHT arbetar på ett annorlunda sätt. Den totala närvaron på skolan
har ökat jämförelsevis med läsåret 14/15. Men fortfarande är en frånvaro på 15 % för hög. Viktigt att lägga märket till är att majoriteten av eleverna har låg frånvaro. Det
innebar att ett mindre antal elever står för merparten av
frånvaron . Skolan arbetar intensivt med eleverna med
hög frånvaro för att få dem att närvara på lektionerna och
att arbeta aktivt. Det gör skolan genom ett aktivt mentorskap som bygger på förtroendefulla relationer, aktivt EHT
med kurator/skolsköterska som arbetar proaktivt, rektor
som följer upp närvaron, samarbete med vårdnadshavare och andra aktörer såsom BUP, socialtjänst etc.
Rektor har uppmärksammat att skillnaden mellan jämförelsetalet mellan män och kvinnor är för stor. Noterbart är
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att de elever som inte lyckades få sin grundläggande behörighet på det estetiska programmet var samtliga män.
Ytterligare två skillnader är; att flickor mår psykiskt sämre
och att pojkar har högre frånvaro. När det gäller pojkars
frånvaro så märker Stage4you Academy av en motivationsbrist och brist på tydliga målbilder. EHT arbetar mer
förebyggande med pojkar och flickors närvaro genom
att se över elevers allmäntillstånd (hälsosamtal med skolsköterskan samt kuratorsamtal), har fler klasskonferenser,
fokus på studieteknik, inkluderande arbetssätt etc.
För att öka andelen elever som gör sig behöriga till högskolan informeras eleverna på hantverksprogrammet vid
läsårsstart om hur ett gymnasieprogram är uppbyggt
samt vad som krävs för högre studier. I och med elevens
individuella val sker en ny information och möjligheten
och fördelarna med att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Då finns även möjlighet för enskilda
samtal med studie- och yrkesvägledare.
Rektor har utvecklat sitt pedagogiska ledarskap med beprövad erfarenhet och forskning som utgångspunkt för
att skapa en organisation vad gäller schema, fördela resurser och leder lärprocesser för förbättrad pedagogik/
didaktik. Viktiga utvecklingsområden har varit analyser
av måluppfyllelsen, lärcirklar, kollegialt lärande och att
utveckla metoder för att höja elevernas eget ansvar för
och insikt i sina studier samt att öka forskningsanknytningen.
Stage4you Academy har sedan 2014 arbetat kontinuerligt för att utveckla lärarsamverkan för förbättrad pedagogik/didaktik. Det har inneburit att skolan har bedrivit
kollegialt lärande med syfte att förbättra undervisningen.
Rektor har även mer strukturerat besökt alla undervisande lärare och kopplat det till medarbetarsamtal och lönesamtal. Skolans pedagoger arbetar utifrån individuella
mål som är kopplade till undervisningen och som kon-
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tinuerligt utvärderas för förbättrad undervisning. Skolan
har skapat bokcirkel utifrån aktuell forskning som sedan
diskuterats i grupp och hur den forskningen kan användas på Stage4you Academy.
Skolan bedriver idag Svenska för Invandrare (SFI) samt
LÄRVUX på skolan. Målet de senaste åren har varit att
individanpassa undervisningen genom inköp av digitala verktyg samt digitala läromedel. På så sätt har varje
elev större möjlighet att arbeta mer självständigt med
tal, skrivande, lyssna på i och utanför skolan. Detta ökar
förutsättningarna för att eleverna kan slutföra sina kurser.
Skolan har ett nära samarbete med integrationsenheten
samt arbetsförmedlingen vilket medför att skolan kontinuerligt kan utvärdera varje elevs studieframgångar och
på ett snabbt och smidigt sätt bli informerade om progressionen inte är tillfredställande
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Trygghet och trivsel är mycket viktigt för Stage4you Academy. Skolan är liten vilket bidrar till att alla blir sedda
och uppmärksammade. På samtliga utvärderingar som
görs märks det att eleverna trivs på Stage4you. Skolan
kommer att fortsätta med detta framgångsrika arbete
via diverse aktiviteter som skolan arrangerar tillsammans
med bl.a. elevkåren och Torsås kommun. Skolan märker
av att eleverna inte alltid respekterar varandras behov av
studiero i klassrummet såsom arbetsmoral, mobiltelefoner, sen ankomst etc. I år utarbetar elever och personal
trivselregler tillsammans. Reglerna kommer sedan skrivas under av varje elev och pedagogerna måste sedan
tillsammans implementera trivselreglerna på ett mer uthålligt sätt än tidigare.
Personalen reagerar snabbt om de märker av att elever
inte trivs. Skolan har en nära kontakt med eleverna via
mentor, EHT-personal och övrig personal. Alla elever har
både hälsosamtal med skolsköterska och med kurator.

Verksamhetsberättelser - Skolområde 2

De skapar därmed kontakt och eleven vet vem de kan
vända sig till om problem skulle uppstå.
Elever i behov av särskilt stöd
Inför läsåret 15/16 har Stage4you Academy arbetat intensivt för att arbeta inkluderande genom att ge eleverna tillgång till de presentationer läraren använder sig av
på lektionen, inläsningstjänst, ljudinspelningar etc. som
ett stöd för ökad kunskapsinhämtning. Elevhälsateamet
(EHT) arbetar även på ett annat sätt för att så tidigt som
möjligt fånga upp de elever som har behov av stöd och/
eller extra insatser för att öka möjligheten för eleven uppnå sin examen. Alla nya elever genomför både hälsosamtal med skolsköterska samt kuratorsamtal med kuratorn.
Skolan bjuder tidigt in till föräldramöte där vårdnadshavare har möjlighet att informera både mentor samt rektor.
Stage4you Academy har bedrivit ett målinriktat arbete
med utvecklingen av introduktionsprogrammet (IM) genom att tidigt utarbeta och kontinuerligt följa upp måldokument i samarbete med elev och vårdnadshavare.
Skolan har öppnat upp för yrkesinriktade, praktiska kurser och mer motiverande insatser för IM-elever. Dessutom har skolan tagit till sig mycket ny kunskap om vikten
av ett professionellt bemötande av elever i målgruppen
samt haft mycket kontakter inför och under skolgången
med andra inblandade aktörer. Fortsatt arbete med att
vidga möjligheterna för elevgruppen bland annat genom att utöka samarbetet med yrkesintroduktion på introduktionsprogrammet (IMYRK).
Skolhälsovårdens uppdrag är att främja, förebygga och
stödja elevernas utveckling mot målen. Skolhälsovården finns på plats i skolan under hela skoldagen vilket
gör att skolan anser att målet är uppfyllt. I och med att
skolhälsovårdens personal övergått till semestertjänster
har möjligheterna till att utvärdera, planera och samverka ökat. Elevhälsan, främst kuratorer och skolsköterskor,
tillsammans med andra personalgrupper initierar, planerar och genomför olika aktiviteter i linje med likabehandlingsplanen och arbetet mot kränkande behandling samt
drogrelaterade frågor.
Digital kompetens
I och med att lärarna på Stage4you Academy hela tiden
utvecklar sin digitala kompetens så ökar möjligheten för
eleverna att öka sin. Skolan har inför läsåret 15/16 haft
flera utbildningstillfällen för eleverna så att deras digitala
kompetens ska öka. De tillfällena har innehållit allt från
Google-dokument, Google Classroom, presentationsteknik, inläsningstjänst, källkritik, informationssökning o.s.v.
Om någon elev har svårt för de digitala hjälpmedlen så
finns en specialpedagog som ger extra hjälp vid behov.
Skolan har under flera år arbetat med att stärka lärarnas
digitala kompetens och fokus har legat på hur digitala
verktyg kan stärka undervisningen. Rektor har tillsammans med IKT pedagog samt SYL arbetat enträget för att

utveckla de digitala redskapen utifrån pedagogiska och
didaktiska utgångspunkter. Stage4you Academy kommer att koppla forskningen på ett tydligare sätt än idag
så att skolan vet att det som görs hela tiden ska öka skolans måluppfyllelse.
Rektor för fortlöpande diskussioner med IKT-pedagog
samt SYL för att utveckla skolans och sin egna digitala
kompetens.
Ekonomi i balans
Budgeten för skolan omfattar 12,0 mkr. Stage4you Academy gick in i 2015 med en kostymanpassning på drygt
3 mkr. I budgetprocessen hade man en god prognos om
kommande förstaårselever vid höstterminen 2015 och
effekten blev därmed marginell med minus 0,1 mkr.
Årets utfall för skolan är ett underskott om 2,0 mkr. Komvux genererar ett lite överskott om 0,3 mkr men då det
Estetiska programmet producerar ett underskott om 2,1
mkr och Hantverksprogrammet likaså med 0,4 mkr så är
utfallet totalt sett negativt.
Komvuxverksamheten överskrider sin budget avseende
köp av grundläggande vuxenkurser med 0,3 mkr. Detta
täcks dock upp av ett intäktsöverskott inom SFI verksamheten avseende undervisning för elever inom etableringen. YH utbildningen ”Be@m” (Broadcasting, event och
management) startades aldrig under hösten då elevunderlaget inte var tillräckligt och därmed visar på ett visst
underskott avseende upparbetade kostnader.
SFI och yrkesutveckling
Rektor anser att Stage4you Academy idag har ett bra
upplägg för undervisningen i svenska för invandrare (SFI)
där eleverna har stora möjligheter till individuella lösningar genom digitalisering, webblicenser och att kombinera praktik med skola etc. Vid inskrivningen skapas en
individuell studieplan som hela tiden förändras utifrån
elevens progression under studietiden. Strävar efter att
hela tiden arbeta utifrån elevens kunskapsnivå, yrkesoch studiebakgrund. Skolan utvecklar pedagogiska samt
didaktiska metoder och har ett nära samarbete med integrationsenheten och arbetsförmedlingen. Det har inneburit att varje enskild elev har möjlighet att arbeta enskilt
med en till en dator i den takt som passar eleven. Eleven
kan därmed både arbeta i skolan samt hemma för att få
den utveckling som behövs i det svenska språket.
Stage4you Academy har alltid haft god närvaro på SFI.
Skolan arbetar tätt nära integrationsenheten samt arbetsförmedling och träffas dem regelbundet för att diskutera pedagogiska och enskilda elever. Om det uppstår
några problem så har skolan allt som oftast en samsyn
och ett gemensamt ansvar för att komma tillrätta med de
problem som kan uppstå. SFI-elever får näringslivsinformation under senare delen av SFI-tiden i samarbete med
integrationsenheten i Torsås kommun.
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Jämställdhet
Analysen av Stage4you Academys statistik visar på att
jämställdheten inte är vad den borde vara. Män har idag
sämre måluppfyllelse (andel med examensbevis) och
lägre meritvärde än kvinnor och en förklaring är sämre
närvaro. Skolan har arbetat mycket målmedvetet med
frånvaro problematiken de senaste åren men märker att
det går åt rätt håll. Under innehavande läsår kommer skolan arbeta med det här inom EHT genom samtal, aktivitetsdag, kontakt med hemmet etc.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Det föregående året har varit mycket intressant och givande. Stort fokus har varit på pedagogisk utveckling
för att ständigt förbättra undervisningen i klassrummet
för att hela tiden öka måluppfyllelsen och att hela tiden
förnya sig utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Det
har skett genom ett tätt samarbete mellan rektor, Särskilt
Yrkesskicklig Lärare (SYL) och övrig personal på skolan.
Stage4you Academy’s elever har gjort avtryck i media
under året. Kalle Johansson deltog i Melodifestivalen.
Under tävlingen ”Svensktoppen nästa” deltog flera elever
från Stage4you Academy och vann Kalmarfinalen gjorde
Fanny Nilsson, som i augusti fick åka till Göteborg för riksfinalen.
Elever på hantverksprogrammet inriktning hår- och makeupstylist tillämpar sina nya förvärvade kunskaper inför
alla konserter som genomförs, speciellt under skolans
årliga halloweenkonsert får eleverna verkligen visa prov
på sina kunskaper. Därutöver tillämpar eleverna sina
kunskaper och kreativitet under olika teman såsom avant-garde, portfolio, brud och bröllop.
Eleven på skolans estetiska program inriktning estetik
och media har erhållit förstärkta kunskaper inom rörlig
bild och ljudproduktion. Merparten av konserterna filmas och ”streamas” (en process där en ljud- eller bildsignal överförs digitalt från en källa till en mottagare), vilket
sker som en del av utbildningen. Eleverna arbetar även
mycket med ljud- och bildproduktion inom olika media
och genomför uppdrag åt skilda aktörer.
I januari fick förbundet besked om att skolans YH-ansökan blivit beviljad. Utbildningen går under namnet
BE@M (Broadcast, event and managment) och vänder
sig till elever som vill arbeta inom framtidens mediascen.
Skolan påbörjade en marknadsförings- och utbildningsplan och antalet utbildningsplatser var 20 stycken. Antalet sökanden var emellertid för få till den omgång som
skulle starta under 2015, så styrelsen beslutade att avvakta med en antagning.
Samtidigt som skolan bedrivit ett pedagogiskt utvecklingsområde så har mycket fokus varit på att få ett ökat
elevunderlag. Stage4you Academy fick dock inte det
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antalet elever som skolan strävade efter och som en
konsekvens av det sviktade elevunderlaget samt stora
ekonomiska underskott, så presenterades det för styrelsen under hösten en utredning med olika framtida scenarier. Under året fördes intensiva diskussioner mellan
Kalmarsunds gymnasieförbund och Stage4you AB (som
bedriver karaktärsdelen inom det estetiska programmet).
Utgångspunkten var att hitta en lösning på de stora ekonomiska förlusterna. Förhandlingarna utmynnande i att
en etablering i Kalmar vore fördelaktig och Stage4you AB
inkom med ett bud till Kalmarsunds gymnasieförbunds
styrelse under hösten 2015. Ett anbud som både av juridiska och ekonomiska skäl var omöjligt att bejaka.
Den 23 oktober beslutade Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse att flytta skolans program till skolor i Kalmar från och med läsåret 2016/2017 och driva utbildningarna helt i egen regi.
Avtalet med Stage4you AB löper vidare till 2016-06-30 för
att därefter upphöra.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Med anledning av förbundsstyrelsens beslut hösten 2015
kommer skolans program att flyttas från och med läsåret
2016/2017 till:
- Jenny Nyströmskolan; estetiska programmet, inriktning
musik, spetsutbildning musik, estetik och media
- Lars Kaggskolan; hantverksprogrammet; hår- och makeupstylist
- Axel Weüdelskolan; SFI samt Lärvux

Verksamhetsberättelser - Skolområde 2

ÖLANDS GYMNASIUM

Ölands Gymnasium är en liten och trivsam skola som omfattar många olika skolverksamheter. Sammanlagt har
skolan ca 200 elever. Skolan ligger i Borgholm och består
av en skolenhet med en rektor.

veringen och moralen att klara kurserna med godkända
betyg sjönk. Det var viktigare att fixa jobbet i köket än att
klara skoljobbet. Skolan har haft motiverande samtal för
elever som är skoltrötta och en tät föräldrakontakt.

Här finns gymnasieprogrammen restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet,
men också introduktionsprogrammen.

Fördelningen flickor och pojkar har varierat väldigt under
de 12 år som skolan gjort intag. Förutom i någon enstaka
klass så är det flickorna som når de bästa medelbetygen.
Däremot är det inte ovanligt att pojkarna har minst lika
bra eller ibland högre betyg i karaktärsämnen. Pojkarna
har tillbringat mer tid i köket än flickorna, jobbat extra
kvällar och helger i stor omfattning eftersom det är roligare att jobba och tjäna pengar än att vara i skolan och
ha teori. En viktig faktor är attityden bland många killar
att det inte är tufft att plugga och vara duktig i skolämnen.

Ölands Gymnasium bedriver också vuxenutbildning i
form av gymnasiala kurser, undersköterskeutbildning
och utbildningar inom yrkes- och lärlingsvux. Skolan
erbjuder Svenska för invandrare, Särskild utbildning för
vuxna (Lärvux) och en yrkeshögskoleutbildning till Köksoch Restaurangchef.

UPPFÖLJNING AV DE PRIORITERADE MÅLOMRÅDENA

Alla elever ska nå kunskapsmålen
En hög andel av eleverna på Ölands Gymnasium har redan från början av sina gymnasiestudier siktet inställt på
att få med de specifika kurserna som krävs för grundläggande behörighet. Skolan uppmuntrar även eleverna till
att studera de tre kurserna under sina gymnasieår. Samläsning med komvux gör det möjligt till en acceptabel
kostnad. Ett tretimmars extra pass i veckan läggs ut för
detta.
Skillnaden i jämförelsetal mellan kvinnor och män har
ökat under året. Flera av pojkarna som slutade vårterminen 2015 var tämligen skoltrötta och hade tappat motivationen att plugga. De ville helst av allt bara ha ett jobb.
Något som ett par också fick under årskurs tre. Tidvis
inkräktade jobbet på skolan vilket fick till följd att moti-

Skoltrötthet, brist på motivation och en benägenhet att
tacka ja till jobb i stället för att närvara på lektioner har
gjort att närvaron minskat något sedan förra mätningen.
En inställning att närvaro inte är viktig eftersom gymnasieskolan är frivillig förekommer, även bland föräldrar. En
sorts oförståelse eller brist på insikt från vissa föräldrar att
närvaro i skolan är viktigt och spelar roll. Skolan kommer
involvera vårdnadshavare till elever som är “skoltrötta”
och stannar hemma från skolan tidigare. Motiverande
samtal är en insats som skolan kommer att använda sig
av för att öka närvaron.
Omorganisationen 201,3 då personer med olika stödfunktioner bl.a. ekonomi och kvalitetsarbete, har frigjort
tid för rektor att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Utöver detta reducerades antalet centrala arbetsgrupper
vilket frigjort tid för viktigt arbete med pedagogerna på
skolan. Rektor har getts möjlighet att delta i Skolriksda-
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gen, Nordiska skolledarkongressen och Borgholmskonferensen som gett inspiration och tankar kring ledarskapet i skolan. Rektor har initierat gemensam fördjupning
av Dylan Williams ”Att följa lärande” och hans tankar kring
formativ bedömning, samt introducerat och har aktivt
deltagit i webbkursen ”Betyg och bedömning” tillsammans med lärarna på skolan.
Förbundets gemensamma satsning på Digital kompetens och utvecklingen av densamma tillsammans med
IKT-pedagogerna och SYLarna har ökat och utvecklat
det kollegiala lärandet. Lärarna deltar i gemensam KPT
inom bl.a. formativ bedömning och kollegialt lärande.
Dela-kulturen är i fokus inom förbundet och på den egna
skolan. Personalen börjar veckan med att ha gemensamt
”Måndagsmöte” en möjlighet för avstämning och planering. Aktuella utvecklingsområden är de tre spåren – ”Den
goda måltiden”, ”Entreprenörskap” och ”En hälsosam livsstil”.
Den grundläggande vuxenutbildningen (GRUV) har fört
en sovande tillvaro på skolan under de senaste åren men
i och med att SFI växer och eleverna klarat kursen SFI D
har GRUV tagit fart igen under 2015. Från en handfull till
45 elever, där 9 av 10 har invandrarbakgrund. Eleverna
behöver eller vill studera vidare inom GRUV och gymnasial vuxenutbildning. Studiemotivationen hos eleverna
är i regel hög. Ölands Gymnasium har fått en annan målmedveten elevgrupp inom grundläggande vuxenutbildning i skolans invandrarelever vilket bidragit till en hög
måluppfyllelse som följd.
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom
gymnasial vuxenutbildning är hög. En faktor är att många
studerande kommer för att komplettera sina tidigare be-
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tyg inför studier på högskola eller universitet. Motivationen att klara kurserna är hög. Arbetet inom den digitala
satsningen, formativ bedömning, betyg och bedömning
har bidragit till en större medvetenhet kring värdet av
uppföljning av elevernas resultat, analys och inte minst
feedback till eleverna. En ökad medvenhet kring utvärderingar och uppföljning av resultat är andra viktiga
faktorer för måluppfyllelsen. Utvärderingar under och i
samband med kursernas avslut synliggör lättare eventuella brister. De extra stödpassen på skolan är öppna även
för komvuxeleverna och nyttjas frekvent. Möjligheten att
kunna komma och studera på skolan är viktigt för många
Komvuxelever.
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Eleverna på Ölands Gymnasium är i regel nöjda med skolan och sin skolgång. Det är en liten skola där alla känner
alla och var och en blir sedd vilket bidrar till trygghet.
Närheten till lärarna och övrig personal samt bra och
välutrustade lokaler bidrar till trivseln. Det finns ett väl
fungerande samarbete med entreprenören som sköter
utbildningen i karaktärsämnena på skolan. Utbildningen
i karaktärsämnena har varit av hög kvalitet och eleverna
har haft daglig tillgång till skickliga yrkesmän och yrkeskvinnor som blivit förebilder i deras blivande yrke.
De senaste åren har skolan arbetat målmedvetet med
likabehandling, genusperspektiv, normkritiskt tänkande,
respekt och tolerans då resultatet på denna punkt flera
år varit lågt. Förutom deltagande i förbundets gemensamma satsning på Hållbar Jämställdhet har skolan
arbetat med stiftelsen Friends som hållit i utbildningar
och föreläsningar på skolan. De har varit mycket uppskattade av eleverna som varit delaktiga i planeringen
av skolans jämställdhetsdagar. Detta har medfört ett hö-
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gre omdöme från eleverna i trivselenkäten. Skolans dag
där alla skolans elever deltagit och lärt känna varandra
uppskattades enormt och bidrog till många nya kompisar över klass- och nationalitetsgränser.
Kursutvärderingarna visar att eleverna anser att ordningen på lektionerna är bra. Arbetsklimatet i klassrummet
hänger nära ihop med bemötande och respekt mellan
de som befinner sig i rummet; elever- elever, elever-lärare. Skolans lärare skapar intresse för kursen och deras
engagemang och kunskap i ämnet är också avgörande.
En elev som blir sedd och får uppmärksamhet brukar
inte ha anledning att störa ordningen och arbetsmiljön.
Elever i behov av särskilt stöd
I intervjuer och andra enkäter säger sig eleverna på
Ölands Gymnasium vara nöjda med möjligheterna till
stöd. Tyvärr utnyttjar inte de som allra mest behöver
stöd möjligheterna. Tid för stöd ligger schemalagt vid två
90-minuters pass per vecka. Lärarna arbetar med formativ bedömning med feedback och kontinuerlig uppföljning blir ett stöd för eleven. Skolan har fram till nu inte
haft något behov av studiehandleding på modermålet
då det inte har funnits elever med ett annat modersmål
inom gymnasieskolan.
Ölands Gymnasium har en skolsköterska på 20 % för 35
elever. Skolsköterskans tid är nu fördelad så att alla elever ska ha möjlighet att träffa henne. Sedan januari 2015
finns en speciallärare/specialpedagog med timanställning.

stöttat rektor i framtagandet av en plan för skolans digitala utveckling. Rektor har deltagit i lärarnas olika digitala
aktiviteter och fortbildning.
Projektet ”Det mobila digitala klassrummet” har genomförts under 2015. Med projektet ville lärarna skapa en
mer ändamålsenlig pedagogisk arbetsmiljö med digitala
verktyg som stöd i det pedagogiska arbetet, ett mobilt
digitalt klassrum som man kan ta med sig var helst undervisning sker. Materialet har också kommit till användning för skolans nya elever på introduktionsprogrammet
som fått använda det i sin undervisning.
Med verktygen förflyttar alla sig lätt utanför skolans
väggar och kan samla in och bearbeta kunskap t.ex. vid
idrottslektioner, exkursioner, spelifierat lärande och AR
(augmented reality). Verktygen underlättar och stödjer
också den formativa bedömningen och det kollegiala lärandet genom att erbjuda en dokumentation i ett digitalt
format av olika delar av elevernas kunskapsutveckling för
hela arbetslaget.
Ekonomi i balans
Budgeten för skolan omfattar 11,4 mkr. Ölands Gymnasium gick in i 2015 med en kostymanpassning på nära
1,4 mkr. Restaurang- och livsmedelsprogrammet fick sju
färre elever till årskurs ett vid höstterminen 2015 jämfört
med vad budgeten var baserad på. Då skolan ersätter
entreprenören som handhar restaurang- och livsmedelsprogrammets elever med ersättning för grupp om minst
16 elever per årskurs så reduceras inte kostnaderna i takt

Digital kompetens
Samtliga gymnasieelever på Ölands gymnasium har under sin studietid tillgång till en Mac och komvuxeleverna
får låna en Chromebook under lektionstid. Då lärarnas
digitala kompetens ökar och användandet av digitala
hjälpmedel i undervisningen ökar, ökar samtidigt elevernas digitala kompetens på köpet. Ett exempel är att alla
arbetar i Google Classroom. Samläsningen mellan gymnasieelever och komvuxelever gör att komvuxelevernas
digitala kompetens ökar på köpet då de arbetar digitalt i
klassrummet. I år har skolan använt nya digitala verktyg.
T.ex. har digitala skrivplattor använts i matematik. Aktivitetsband har använts i ämnet idrott och hälsa, mobiltelefoner med olika appar med mera.
All den fortbildning som skett sedan starten av den digitala satsningen tillsammans med LIN Education och
inte minst med IKT-pedagogerna gör att lärarnas digitala
kompetens fortsätter stärkas. Rektors digitala kompetens och förmåga att leda digitaliseringen har utvecklats
i processleding med LIN. Tillgången till IKT-pedagog har
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med att eleverna minskar på samma sätt som på exempelvis Stage4you Academy som likt Ölands Gymnasium
köper in undervisning i karaktärsämnen från entreprenör.
Årets utfall för skolan är ett underskott om 0,3 mkr där
komvuxverksamheten producerar ett överskott om 0,3
mkr beroende till största delen på verksamheten inom
SFI. Borgholms kommun har fram till 2015 bedrivit SFI
undervisning för nyanlända flyktingar inom etableringen
i egen regi men från årets början så får de sin undervisning på Ölands Gymnasium. Grundläggande vuxenverksamhet, där bland andra de som studerat färdigt på SFI
fortsätter sina studier, har dock ett underskott om 0,4
mkr då verksamheten har startats upp under året och
omfattningen var delvis okänd vid ingången av året.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet visar på ett underskott om 0,8 mkr medan Hotell- och turismprogrammet bär sina kostnader.
Under hösten 2015 startades språkintroduktion återigen
på Ölands Gymnasium och finansieringen sker genom
en omfördelning från centrala medel till enheter som har
programmet.
SFI och yrkesutveckling
Andel studerande som slutför påbörjade kurser i svenska
för invandrare (SFI) är hög på Ölands gymnasium. Motivationen att lära sig svenska språket är hög och eleverna
är också medvetna om att de behöver ha kursen D med
sig från SFI för att få jobb etc. Skolan har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen som besöker de stude-
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rande och ger information på svenska eller annat språk
med hjälp av tolk. Närvaron på SFI är godkänd men skulle
kunna bli bättre. En genomgång av frånvaron inom SFI
visar att frånvaro ofta beror på antingen att en förälder är
hemma med sjukt barn eller har fått instegsjobb. Diskussion förs med Borgholms kommun och Arbetsförmedlingen om annat upplägg på praktik och instegsjobb för
att öka närvaron i skolan.
SFI-elever får näringslivsinformation via Arbetsförmedlingen som kommer regelbundet, fackliga organisationer kommer en gång per år och socialförvaltningen
informerar om jobb inom vår- och omsorg och olika
branscher informerar om sina företag.
Jämställdhet
Rektor bedömer att Ölands gymnasium har en god jämställdhet på skolan. Antalet anställda kvinnor på skolan
är i majoritet men jämställdhet är ju så mycket mer än
antalet män och kvinnor på en arbetsplats. Skolan arbetar med hållbar jämställdhet och medvetandegörandet
av jämställdhetsfrågor i all undervisning.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Det treåriga projektet Strategiutveckling Ölands Gymnasium avslutades den 31 januari 2015. Från gymnasieförbundets sida fanns en tanke om en fortsättning men
då medBorgholms kommun som projektägare och medverkan från såväl Regionförbundet, Mörbylånga kommun som gymnasieförbundet. Avsikten med det nya
samarbetet var att ytterligare stärka Öland som en stark
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gastronomisk region, men projektet kunde inte fullföljas
då flera av de tilltänkta samarbetspartnerna drog sig ur.
Förbundet har dock fortsatt sina satsningar vid Ölands
gymnasium vad gäller den gastronomiska akademin
med olika gästföreläsare.
Halltorps Gästgiveri fick en ny ägarkonstellation i februari
månad och skolan förlängde avtalet inom restaurangutbildningen till sommaren 2018.
Under några år bedrevs undervisningen i SFI (svenska för
invandrare) inom etableringen av Borgholms kommun.
Från februari började kommunen åter fasa över ansvaret
till Ölands Gymnasium och gymnasieförbundet. Från och
med den 1 juni är all SFI åter samlad på skolan. Under
sommaren studerade 29 elever svenska för invandrare.
Under hösten 2015 växte antalet till 60 personer och 2,5
lärartjänster har anställts.
Den 18 augusti 2015 påbörjade skolans sista elever på
restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och
turismprogrammet sin utbildning. Efter flera års underskott beslutade styrelsen den 23 oktober att Ölands
Gymnasium inte skulle göra någon antagning för 2016.
De elever som finns på skolan går dock klart sin utbildning på skolan.
Den 29 september startar skolans första yrkeshögskoleutbildning (YH); Köks-och restaurangchef med 21 studerande. Denna utbildning pågår till den 1 april 2016.
Skolan har under hösten ansökt om statsbidrag för ytterligare 2 nya YH-utbildningar; gastronomisk kock samt
destinationsutvecklare.
Borgholms kommun har, liksom övriga kommuner i regionen, tagit emot många flyktingar under hösten. Antalet
ensamkommande ungdomar har likaså ökat. Gymnasieförbundet beslutade att åter starta upp språkintroduktionsprogrammet (IMS) på Ölands Gymnasium (skolan
hade en klass vinter/vår 2013) och den 9 november 2015
tog skolan emot 26 IMS-elever. Två lärare har anställts för
att täcka det ökade behovet av undervisning. Då situationen är ansträngd vid Lars Kaggskolan beslutades att
de elever som bor i Borgholms kommun fortsätter sin
skolgång på Ölands Gymnasium efter juluppehållet. Vid
tiden för julavslutning var ytterligare 30 elever anmälda
till skolgång på introduktionsprogrammet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Svenska för invandrare (SFI) kommer att öka i antal även
under 2016. Vid vårterminens start 2016 har skolan 75
elever på SFI, varav de allra flesta inom etableringen, och
fler är på ingång. Allteftersom de blir klara med SFI D-kurs
går många över till att läsa kurser på grundläggande
vuxenutbildning, (GRUV). Under 2015 hade skolan 45
GRUV-elever med annat modersmål än svenska.

Språkintroduktionsprogrammet (IMS) kommer även det
att växa om än kanske inte i samma takt som under hösten 2015. Flera av förläggningarna stänger under våren
vilket innebär att de elever som har sitt boende där kommer att anvisas till annan ort i Sverige såvida de inte hinner få uppehållstillstånd innan dess. Uppdraget/målet är
att så många elever som möjligt ska göra sig behöriga till
ett nationellt gymnasieprogram senast det året är de fyller 19. Med vuxenutbildningen som bas kan skolan skapa
en ny nisch och erbjuda studier på högstadienivå/grundläggande nivå för IMS-eleverna. Kompetensen finns på
skolan för att klara detta.
En restaurangutbildning startar upp i februari i Komvux
regi och förhoppningsvis sker det ytterligare en antagning till YH-utbildningen.
Det stora antalet nya elever gör att inköp av bänkar
och stolar måste göras samt att utöka antalet klassrum.
Ett förtroendefullt och gott samarbete med Borgholms
kommun har lagt grunden för att säkra lokalbehovet.
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Redovisningsprinciper

REDOVISNINGSPRINCIPER
EXTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Kalmarsunds gymnasieförbund följer den kommunala
redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fodringar har upptagits till de belopp var med dem beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt
god redovisningssed.

PENSIONSSKULD

Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra
bort så mycket som möjligt av pensionsskulden i balansräkningen.
Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här
modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från och
med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse. Skulden respektive ansvarsförbindelsen har belastats med särskild löneskatt på 24,26 %.
Beräkningen av pensionsskulden är framtagen av Skandia.

AVSKRIVNINGAR

Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller netto-försäljningsvärdet (verkligt värde).
Rak avskrivning innebär att ett lika stort belopp kostnadsförs varje år under avskrivningstiden. Plan-enliga
avskrivningar görs enligt kommunförbundets förslag till
avskrivningstider.
De olika avskrivningstiderna för investeringar är:
Inventarier
10 år
Stadigvarande undervisningsmaterial
5 år
Förbundet investerar endast i stadigvarande undervisningsmaterial samt inventarier och äger inte några byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning och övrig klassning av komponenter inte är aktuell.

GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH INVESTERING

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har
satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam
gräns för materiella- och immateriella tillgångar.

KAPITALTJÄNSTKOSTNADER

Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta med 5 % på bokfört
värde.

SEMESTERLÖNESKULD OCH ÖVERTID

Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för de
anställda har redovisats som en kortfristig skuld. Årets förändring har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter samt
ytterligare 0,2 % för medlemsavgift Pacta för de grupper det
berör. Gruppen uppehållslön är i bokslut 2015 uttagen efter
lönekörning i januari 2016 vilket den inte var bokslut 2014.
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RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS
NOT

BUDGET

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

2015

2015

2014

2013

2012

2011

Verksamhetens intäkter

1

102,8

123,7

118,0

96,2

86,8

128,7

Jämförelsestörande intäkter

1

0,0

3,5

0,0

6,9

8,2

0,0

Verksamhetens kostnader

2

-491,4

-513,0

-507,4

-528,1

-524,4

669,3

Pensionskostnader m.m.

3

-17,1

-16,5

-15,9

-16,9

-19,2

0,0

Avskrivningar

4

-2,8

-3,0

-2,8

-2,9

-3,8

-4,6

-408,5

-405,3

-408,1

-444,9

-452,4

-445,2

Verksamhetens nettokostnad
Medlemsbidrag

5

408,6

408,6

412,1

429,4

431,9

454,2

Statsbidrag

6

0,0

1,7

6,3

14,1

27,0

14,7

Finansiella intäkter

7

0,5

0,1

0,4

1,3

2,0

2,2

Finansiella kostnader

8

0,0

0,0

0,0

-0,4

-0,2

0,0

0,5

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

2015

2014

2013

2012

2011

Årets resultat
NOT
(TKR)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Resultat av finansiella poster
10

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång

4

3,0

2,8

2,9

3,8

4,6

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

Avsättning till pensioner

13

0,2

-2,9

1,6

-0,1

-13,8

Övrigt

14

-0,7

-0,7

-1,3

-0,7

0,0

0,0

0,04

0,1

0,0

0,0

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordr

11

41,7

12,5

0,9

-39,9

-4,2

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder

15

-36,2

3,0

-2,4

14,8

-13,3

13,1

25,4

1,3

-14,0

-0,9

-4,5

-4,8

-3,9

-3,4

-2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning

Ökning (-)/minskning (+) av förråd och lager

Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

-4,5

-4,8

-3,9

-3,3

-2,7

Nyupptagna lån

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Amortering av skuld

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäjning av finansiella anläggningstillgångar

10

Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av långfristiga fodringar

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

Medel från finansieringsverksamheten

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

ÅRETS KASSAFLÖDE

8,7

20,6

-2,7

-17,2

-3,6

Likvida medel från årets början

83,8

63,2

65,9

83,1

86,7

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

92,5

83,8

63,2

65,9

83,1
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Balansräkning

BALANSRÄKNING
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
(MKR)

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

NOT

2015

2014

2013

2012

2011

Maskiner och inventarier

9

16,8

15,3

13,3

12,4

12,8

Finansiella anläggningstillgångar

10

0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

16,9

15,4

13,5

12,4

12,9

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

11

39,1

80,8

93,2

94,2

54,2

12

92,5

83,8

63,2

65,9

83,1

Summa omsättningstillgångar

132,3

165,3

157,2

160,9

138,2

TILLGÅNGAR

149,1

180,7

170,7

173,3

151,1

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

2015

2014

2013

2012

2011

Ingående eget kapital

71,5

60,8

61,3

53,1

27,2

Direktbokning eget kapital

-8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

67,8

71,5

60,8

61,3

53,1

Anläggningstillgångar

Långfristig fordran

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank

NOT

Eget kapital

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

13

2,0

1,8

4,7

3,1

3,2

Andra avsättningar

14

9,4

1,3

2,0

3,3

4,0

Skulder
Långfristiga skulder

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kortfristiga skulder

15

69,9

106,1

103,2

105,6

90,8

Summa skulder

81,3

109,2

109,9

112,0

98,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

149,1

180,7

170,7

173,3

151,1

30,8

33,3

37,4

34,5

32

38,2

41,3

46,4

43

39

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 980101

17

inklusive löneskatt
Borgensåtaganden

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84,7

126,7

174,3

134

149

Anläggningskapital

16,9

15,4

13,5

12,4

12,9

Rörelsekapital

62,4

59,2

54,1

55,4

47,4

Soliditet

45%

40%

36%

35%

35%

Likvida medel

92,5

83,8

63,2

65,9

83,1

Leasingåtaganden operationella

18

Nyckeltal
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Drift- och investeringsredovisning

DRIFTSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING
(TKR)
ENHET INKL INTERNA POSTER

KOSTNADER INKL
AVSKRIVNINGAR + IR
BUDGET

REDOVISNING

INTÄKTER INKL STATSBIDRAG

NETTO

BUDGET

REDOVISNING

BUDGET

REDOVISNING

AVVIKELSE

Gemensamt

59 429

65 343

21 581

31 909

37 848

33 434

4 413

Interkommunalt

85 799

76 366

72 207

79 795

13 592

-3 429

17 021

Förbundskontoret

13 881

12 653

180

233

13 701

12 420

1 281

Skolområde 1

192

705

0

253

192

452

-260

Lars Kaggskolan

104 009

109 609

6 297

8 435

97 711

101 174

-3 463

Stagneliusskolan

75 494

81 058

1 298

2 508

74 196

78 550

-4 354

Jenny Nyströmsskolan

120 112

126 794

7 783

10 158

112 329

116 636

-4 307

50

13

0

0

50

13

37

44 017

45 791

12 340

15 051

31 677

30 740

936

Skolområde 2
Axel Weüdelskolan
Ölands Gymnasium

4 226

5 614

53

876

4 172

4 738

-565

Öland - komvux

7 520

8 724

272

1 767

7 247

6 957

290

Stage4you academy

9 859

12 346

106

249

9 753

12 096

-2 344

Torsås - komvux

2 633

2 878

350

934

2 283

1 944

339

Varav avskrivningar

-2 752

-3 011

0

0

-2 752

-3 011

259

0

0

0

-1 711

0

1 711

-1 711

Varav interna poster

-19 016

-29 020

-19 016

-29 020

0

0

0

Varav statsbidrag
finansiering pensioner

-13 897

-14 002

0

0

-13 897

-14 002

105

Avsättning omstr S4U

0

6 452

0

0

0

6 452

-6 452

Avsättning kommunalt åtagande

0

2 989

0

0

0

2 989

-2 989

Gy11

0

-631

0

0

0

-631

631

Intern ränta

0

0

700

756

-700

-756

56

1 243

2 330

0

1 555

1 243

774

469

Verksamheten

492 796

513 002

104 152

123 749

388 645

389 253

-608

Avskrivningar

2 752

3 011

0

0

2 752

3 011

-259

Återbet FORA

0

0

0

3 482

0

-3 482

3 482

17 127

16 494

0

0

17 127

16 494

633

Externa projekt

Pensionskostnader
Medlemsbidrag

0

0

408 574

408 574

-408 574

-408 574

0

Statsbidrag

0

0

0

1 711

0

-1 711

1 711

Finansnetto/internränta

28

11

477

98

-449

-88

-362

512 704

532 517

513 203

537 613

-500

-5 096

4 597

Resultat

64 | ÅRSREDOVISNING 2015

Drift- och investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING
INVESTERINGSREDOVISNING
(TKR)

BUDGET 2015

REDOVISNING 2015

REDOVISNING 2014

Gemensam vht

1010

546

1 181

Lars Kaggsskolan

1050

1 568

739

Stagneliusskolan

1390

1 512

2 279

Jenny Nyströmsskolan

1060

830

334

Axel Weudelskolan

300

0

160

Ölands Gymnasium och komvux

100

17

0

Stage4you Academy och komvux

100

0

53

5 010

4 473

4 745
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NOTER
NOT 1: VERKSAMHETENS INTÄKTER

2015

2014

2013

2012

2011

Intäkter enligt driftredovisning exkl statsbidrag

123,7

118,0

96,2

86,8

128,7

Jmf störande post återbetalning AFA

3,5

0,0

6,9

8,2

0,0

Interna intäkter

29,0

40,8

37,9

0,0

24,2

Summa

156,3

158,9

141,0

95,0

152,8

NOT 2: VERKSAMHETENS KOSTNADER

2015

2014

2013

2012

2011

Kostnader enligt driftredovisning

-503,6

-507,4

-528,1

-524,4

-535,2

Avsättning omstr S4U

-6,5

0,0

0,0

-33,0

0,0

Avsättning Kommunalt åtagande

-3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Interna kostnader

-29,0

-40,8

-37,9

0,0

-34,1

Summa

-542,0

-548,3

-566,0

-524,4

-569,3

NOT 3: PENSIONSKOSTNADER M M

2015

2014

2013

2012

2011

Semesterlöneskuld

1,1

2,9

1,9

-3,8

-0,8

Löneskatt

-3,3

-4,3

-3,4

-2,9

0,0

Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)

-0,2

0,2

-0,2

-0,4

0,0

FÅP

-2,6

-1,1

-3,9

-1,4

0,0

Omställningsfonden

-0,3

-0,3

0,0

0,0

0,0

Förvaltningsavgifter

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

Ökning pensionsskuld

-0,2

2,4

-1,0

0,1

0,0

Löneskatt förändring p-skuld

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

Utbetalda pensioner

-1,9

-7,6

-1,4

-1,9

0,0

Pensioner (ind. valet)

-8,9

-8,6

-8,8

-8,7

0,0

Summa

-16,5

-16,0

-16,9

-19,2

-0,8

Finansiering pensioner interna poster

14,0

13,7

13,8

0,0

0,0

NOT 4: AVSKRIVNINGAR

2015

2014

2013

2012

2011

Avskrivningar

-3,0

-2,8

-2,9

-3,8

-5,0

Internränta

-0,8

-0,7

-0,6

-0,6

0,0

Summa

-3,8

-3,5

-3,5

-4,4

-5,0

NOT 5: MEDLEMSBIDRAG

2015

2014

2013

2012

2011

408,6

412,1

429,4

431,9

454,2

Borgholm

11,1%

11,2%

Torsås

6,8%

6,9%

Kalmar

67,3%

68,1%

Mörbylånga

14,8%

13,8%

Summa

408,6

412,1

429,4

431,9

454,2

NOT 6: STATSBIDRAG M M

2015

2014

2013

2012

2011

Övrigt

1,7

6,3

14,1

27,0

14,7

Summa

1,7

6,3

14,1

27,0

14,7
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NOT 7: FINANSIELLA INTÄKTER

2015

2014

2013

2012

2011

Räntor på likvida medel

0,1

0,4

1,3

2,0

2,2

varav Kapitaltjänstränta

0,0

0,0

0,6

Aktieutdelning

0,0

0,0

0,0

0

0

Borgensavgift

0,0

0,0

0,0

0

0

Summa

0,1

0,4

1,3

2,0

2,2

2015

2014

2013

2012

2011

-0,2

0,0

NOT 8: FINANSIELLA KOSTNADER
Kostnadsräntor

0,0

0,0

-0,1

RIPS påverkan på p-skuld

0,0

0,0

-0,3

Finansiella kostnader p-skuld

0,0

0,0

-0,1

Summa

0,0

0,0

-0,4

-0,2

0,0

2015

2014

2013

2012

2011

Ackumulerat Anskaffningsvärde

173,6

168,9

165,0

Ackumulerade avskrivningar

-152,6

12,8

14,4

NOT 9: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier

-151,4

-148,6

Ackumulerade justeringar

-7,0

-7,0

Ingående bokfört värde

15,3

13,3

12,4

Årets nyanskaffningar

4,5

4,8

3,9

3,4

3,0

Årets avskrivningar

-3,0

-2,8

-2,9

-3,8

-4,6

Nedskrivning inv

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående bokfört värde

16,8

15,3

13,3

12,4

12,8

NOT 10: FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015

2014

2013

2012

2011

Södra skogsägarna och Kalmar Lantmän

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Summa

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Summa anläggningstillgångar

16,8

15,3

13,4

12,4

12,9

NOT 11: KORTFRISTIGA FORDRINGAR

2015

2014

2013

2012

2011

Kundfordringar

5,4

39,5

44,0

46,9

42,8

Förutbetalda kostnader

9,1

9,8

9,3

12,9

9,0

Upplupna intäkter

5,3

3,1

10,1

8,7

2,4

Övriga fordringar

0,6

0,0

0,0

0,0

0,1

Schablonmoms

0,0

1,0

1,2

1,4

0,0

Fodran moms

2,7

2,3

3,9

4,9

0,0

Fodringar hos staten

0,4

2,2

1,6

2,7

0,0

Skattekonto

15,5

22,8

23,1

16,6

0,0

Interimsfordringar löner

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Summa

39,1

80,8

93,2

94,2

54,3
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NOT 11A: LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2015

2014

2013

Elevkår Stagg

0,1

0,1

0,1

Summa

0,1

0,1

0,1

NOT 12: LIKVIDA MEDEL

2015

2014

2013

2012

2011

Bankkonto och handkassa

92,5

83,8

63,2

65,9

83,0

Summa

92,5

83,8

63,2

65,9

83,0

2014

2013

2012

2011

NOT 13: AVSÄTTNING PENSIONER MM
Ingående avsättning

1,8

4,7

0,0

0,0

0,0

justering extra avsättning

0,0

-2,9

0,0

0,0

0,0

Ingående avsättning

1,8

1,8

3,1

3,2

16,8

Pensionsutbetalningar

-0,1

-0,1

0,0

0,0

-1,5

Nyintjänad pension

0,3

0,2

1,3

-0,7

-9,8

Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

Förändring löneskatt

0,0

0,0

0,3

0,6

-2,5

Övrigt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående avsättning

2,0

1,8

4,7

3,1

3,2

FÅP

0,4

0,4

0,4

0,0

0,5

Ålderspension 31 st

0,5

0,5

2,3

1,7

0,0

KÅP

0,2

0,2

PHB

0,0

Pension till efterlevande

0,5

0,3

0,7

0,7

0,7

Finasiella kostnader

0,0

0,0

Summa Pensioner

1,6

1,4

3,4

2,5

3,2

Löneskatt

0,4

0,4

0,8

0,6

Extra avsättning pga sen pensionsskuld inkl löneskatt

0,0

0,0

0,5

Summa avsatt till pensioner

0,0

1,8

4,7

Politiker

0,0

0,0

Tjänstemän

0,0

0,0

Rek 2.1 särskild avtalspension och visstidspension
Specifikation - Avsatt till Pensioner

3,1

3,2

Antal visstidsförordnanden

Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättning för pensioner

2,0

1,8

4,7

2,6

2,3

Ansvarsförbindelse

38,3

41,3

46,4

36,8

45,0

Finasiella placeringar

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Särskild avtalspension

0

0,0

0,0

14,4

0,0

40,2

43,1

51,1

53,8

47,3

Totala pensionsförpliktelser
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Återlånade medel

40,2

43,1

51,1

53,8

47,3

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen

0,9

0,0

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning

4,7

2,3

Utredningsgrad

98%

98%

NOT 14: ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

2015

2014

2013

2012

2011

Ingående avsättning*

1,30

2,0

3,3

4,0

4,2

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring

Ianspråktagande under perioden

-0,7

-0,7

-1,3

-0,7

-0,2

Periodens återföringar av outnyttjat belopp

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Omstrukturering S4U

6,5

Kommunalt åtagande

3,0

Utgående avsättning

9,4

1,3

2,0

3,3

4,0

NOT 15: KORTFRISTIGA SKULDER

2015

2014

2013

2012

2011

Semesterlöneskuld

18,9

20,0

22,9

24,8

21,0

Leverantörsskulder

30,0

18,5

21,2

26,7

31,3

Upplupna kostnader

8,7

13,0

2,0

4,2

2,1

Övriga kortfr skulder

1,5

1,4

1,45

0,3

0,3

Intäktsförskott

2,1

36,2

38,2

40,9

39,1

Upplupna pensionskostnader

8,7

8,4

8,6

8,6

6,8

Upplupen arbetsgivaravgift

0,0

4,6

4,7

0,0

0,0

Upplupen skatter

0,0

3,9

4,0

0,0

0,0

Summa

69,9

106,1

103,2

105,6

100,7

NOT 16: LÅNGFRISTIGA SKULDER

2015

2014

2013

2012

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

2013

2012

2011

*avser avsättning för införandet av gymnasiereformen GY2011

Summa

NOT 17: ANSVARSFÖRBINDELSER M.M.
Leasing och lokalhyror
Leasing

23,4

14,8

21,1

39,8

56,4

Lokalhyra inom ägarkretsen

56,1

99,6

142,3

67,3

60,1

Lokalhyra utom ägarkretsen

5,2

12,4

10,8

26,9

32,3

Summa

84,7

126,7

174,3

134,0

148,8

Pensionsförpliktelser

30,8

33,3

37,4

34,5

31,6

Löneskatt

7,5

8,1

9,1

8,4

7,7

Summa

38,2

41,3

46,4

42,9

39,2

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
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NOT 18: LEASING

2015

2014

2013

2012

2011

Förfall inom 1 år

1,1

2,4

16,9

51,0

42,3

Förfall inom 1-5 år

69,7

110,1

143,1

61,5

12,0

Förfall senare än 5 år

13,9

14,2

14,2

21,5

94,5

2015

2014

2013

2012

2011

Operationella leasingavtal
Maskiner och inventarier
Minimileaseavgifter

NOT 19: ÖVERSKOTTSMEDEL
Överskottsfond KPA enligt RKR 17.1
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Begreppsförklaringar

BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en
längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.
Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen
över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som
skuld eller avsättning i balansräkningen.
Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är
säkra eller sannolika till sin existens och där det finns
säkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten
för betalning, till exempel avsättning för pensioner.
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets
slut uppdelat på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder
(lång- och kortfristiga skulder).
Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till
i bokslutet.
Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar och
skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet har två
beståndsdelar; anläggningskapital och rörelsekapital.
Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt samband
med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte
förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till
väsentligt belopp.
Finansiella intäkter/kostnader redovisas under särskild rubrik
i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning,
räntekostnader med mera.
Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt respektive anställds anställningsavtal, alltså inte faktisk arbetad
tid. Avser månadsavlönade.
Intern ränta är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för det kapital som nyttjas av
nämnden.
Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar
för årets nettoinvesteringar i till exempel fastigheter,

anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar
är avsedda att användas under en längre tidsperiod.
Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat
på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och
finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.
Frisktal: Personer som inte har haft någon registrerad
sjukdag under året.
Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på
mindre än ett år från balansdagen.
Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavande,
statsskuldsväxlar, bankcertifikat med mera.
Långfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på mer
än ett år efter balansdagen.
Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över dag 60 i
sjukperioden.
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.
Månadsavlönade: Tillsvidareanställda och visstidsanställda
(till exempel vikarier och allmän visstidsanställning) med
månadslön.
Ohälsotal: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med
sjukpenning, arbetsskadesjuk-penning, rehabliteringspenning, sjuk eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller
således inte dagar med sjuklön från arbetsgivare).
Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas innehas
under kort tid, exempelvis kundfordringar och förråd.
Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida
medel.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda som har
slutat i Kalmarsunds gymnasieförbund under perioden
dividerat med det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda.
Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader
och därmed hur förändringen av förbundets eget kapital
framkommit. Denna förändring kan också beräknas genom att man jämför eget kapital i de senaste två årens
balansräkningar.
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Begreppsförklaringar

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en del av det
egna kapitalet.
Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat
till procent. Avser samtliga anställda det vill säga såväl
månads- som timavlönade.
Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna
som finansieras med egna medel.
Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast anställning.
En anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning
sker från någon part. En tillsvidareanställning kan vara
på hel- eller deltid.
Timavlönad: Avser tidsbegränsad anställning och är anställd per timme.
Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt tillstånd och talar om vart Kalmarsunds Gymnasieförbund
är på väg.
Visstidsanställd: Anställd som från början har ett fastställt
slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller deltid.
Årsarbetare: Antalet månadsavlönade medarbetare (inklusive tjänstlediga) omräknat till heltidstjänster. Årsarbetsbegreppet mäter överenskommen sysselsättningsgrad
och inte den verkliga arbetstiden.
Skolförkortningar:
ST- Stagneliusskolan
JN- Jenny Nyströmsskolan
ÖG- Ölands Gymnasium
S4U- Stage4you academy
LK- Lars Kaggskolan
AW– Axel Weüdelskolan
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Den 7 juni 2012 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté,
Digitaliseringskommissionen, med uppgiften att verka för att målet
i den it-politiska strategin It i människans tjänst – en digital agenda
för Sverige uppnås och att regeringens ambitioner inom området fullföljs(dir. 2012:61). Samma dag förordnades Jan Gulliksen, professor
vid KTH, som ordförande.
Den 28 november 2013 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv
(dir. 2013:108) för Digitaliseringskommissionen. Genom beslutet ska
kommissionen, utöver det ursprungliga uppdraget, även administrera
det frivilliga regionala signatärskapet samt ta över den administrativa
funktionen för Användningsforum.
Den 26 februari 2015 beslutade regeringen om ett ytterligare
tilläggsdirektiv (dir. 2015:18) där Digitaliseringskommissionen under
den återstående utredningstiden ska genomföra en omvärldsanalys,
identifiera strategiska områden samt utreda hur främjandet inom
området bör bedrivas.
Till experter förordnades från och med den 30 januari 2013
chefen Kristina Alexanderson, projektledaren Johanna Berg, chefen
Jenny Birkestad, verkställande direktören Niklas Derouche, säkerhetschefen Anne-Marie Eklund-Löwinder, chefsstrategen Daniel
Forslund, kommunikatören Mikael Hansson, konsulten Jan Hylén,
civilekonomen Cecilia Marlow, chefen Per Mosseby, verkställande
direktören Sofia Svanteson och doktoranden Daniel Westman.
Samtliga experter entledigades den 25 mars 2015.
Till nya experter förordnades den 25 mars 2015 biträdande lektorn Karin Bradley, verkställande direktören Maja Brisvall, chefsekonomen Anna Felländer, klimat- och innovationsrådgivaren Stefan
Henningson, strategikonsulten Shahyan Khan, hållbarhetschefen
Kerstin Lindvall, konsulten Paulina Modlitba Söderlund, rådgivaren

Rene Summer, ekonomen Fredrik Söderqvist, sektionschefen Åsa
Zetterberg.
Den 20 juni 2012 förordnades Erik Borälv till sekreterare fr.o.m.
den 2 juli 2012. Den 12 september förordnades Loth Hammar till
huvudsekreterare och kanslichef fr.o.m. den 1 oktober 2012 t.o.m.
30 april 2014. Den 2 oktober förordnades Nicklas Liss-Larsson
som sekreterare fr.o.m. den 3 oktober 2012 t.o.m. den 28 februari
2014. Samma dag förordnades Janne Elvelid som sekreterare fr.o.m.
den 1 december 2012 t.o.m. den 28 februari 2014. Den 16 oktober
förordnades Isobel Hadley-Kamptz som sekreterare fr.o.m. den
19 november. Samma dag förordnades Jeanette Krusell till sekreterare
fr.o.m. den 3 december. Den 25 mars 2014 förordnades Susanne
Bergman som sekreterare fr.o.m. den 5 maj 2014 t.o.m. den
3 november 2015. Den 25 mars 2014 förordnades AnnSofi PerssonStenborg som sekreterare fr.o.m. den 28 april.
Erik Borälv förordnades den 4 februari 2014 till tillförordnad
huvudsekreterare fr.o.m. den 22 januari 2014 t.o.m. 7 maj 2014.
Den 7 maj 2014 förordnades Lena Carlsson till huvudsekreterare och
kanslichef fr.o.m. 8 maj. Den 2 maj 2014 förordnades Andreas
Richter till sekreterare i Användningsforum. Den 4 maj 2015 förordnades Anna Backlund till sekreterare t.o.m. den 30 september
2015. Susanne Bergman entledigades den 3 november 2015.
Enligt direktiven ska Digitaliseringskommissionen slutredovisa
arbetet senast den 31 december 2015. Delbetänkanden, där analys av
utvecklingen, eventuella förslag till åtgärder samt övrigt arbete enligt
uppdraget redovisas, ska årligen lämnas senast den 1 mars.
Det första delbetänkandet, En digital agenda i människans tjänst
– Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter (SOU
2013:31) överlämnades den 3 maj 2013 i enlighet med tilläggsdirektiv (dir. 2012:122) som regeringen beslutade den 14 december 2012.
Det andra delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst –
en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) överlämnades till
regeringen den 13 mars 2014. Det tredje delbetänkandet För Sverige
i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28) överlämnades till
regeringen den 26 mars 2015. Det fjärde delbetänkandet, antologin
Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter (SOU 2015:65) överlämnades till regeringen den 29 juni 2015.

Digitaliseringskommissionen överlämnar härmed sitt slutbetänkande, Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden
(2015:91).
Stockholm i december 2015
Jan Gulliksen
/ Lena Carlsson
Erik Borälv
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Jeanette Krusell
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Ordförandens förord

Digitaliseringen har verkligen börjat ta fart. Utvecklingen har pågått
länge, men nu står vi inför språng som kommer att förändra nästan
allting: vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra. Digitaliseringens transformerande kraft påverkar näringsliv, myndigheter,
kommuner och landsting, utbildningssystem, intresseorganisationer
och fackförbund, men också de enskilda individerna och samhället
som helhet.
Tidigare talade man om it som en avskild del av verksamheten.
Nu talar man istället om digitalisering som något som förändrar verksamheter i grunden och som alla är delaktiga i.
Den digitala utvecklingen går i en rasande takt och hastigheten
bara ökar. Politiken rör sig inte lika snabbt. Sverige står inför ett
antal strategiska vägval och det är viktigt att främja utvecklingen.
Prioriterar vi inte digitaliseringen så att vi kan maximera nyttan
finns tyvärr stora risker. Sverige tappar sedan några år i den internationella konkurrensen, våra grannländer satsar mycket mer och
mer konsekvent på allt från e-förvaltning till öppna data. Tar vi inte
nya tag i digitaliseringsutvecklingen kommer vi att halka efter ytterligare och riskerar att bli mer av en medelmåtta i EU, utan vare sig
särskilt imponerande innovationskraft i näringslivet eller jämställdhet i samhället.
Det behöver inte gå så illa, Sverige har goda förutsättningar, en god
ekonomi och ett väl fungerande samhällssystem. Kan Sverige bara
fatta de nödvändiga strategiska besluten kan vi åter ta tätpositionen.
Då skulle vi t.ex. kunna använda nya data för att begripa och styra
komplexa system, som vården. Vi kan hitta en rimlig balans mellan
säkerhet, integritet och innovation och därför ha såväl trygga medborgare som ett blomstrande innovativt näringsliv och stor samhällstillit. Vi kan förändra trygghetssystemen så att de fungerar för ett
nytt, diversifierat, föränderligt arbetsliv. Vi kan införa ett reellt livs-
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långt lärande där människor ges möjlighet att kontinuerligt utveckla
nya kunskaper och kompetenser. Våra myndigheter kan tolka regler
så positivt som möjligt för digitala verksamheter och de direkt
hindrande reglerna kan tas bort.
Genom att använda digitaliseringens möjligheter kan vi skapa ett
individualiserat, demokratiskt, klimatsmart och jämställt samhälle.
Men det är bråttom. Det krävs att regeringen kraftsamlar och
prioriterar arbete med de strategiska områden som kommissionen
för fram. Förståelse och kunskap om digitaliseringen måste i högre
utsträckning integreras i arbetet inom samtliga politikområden.
Digitaliseringen är lika relevant för näringspolitiken som för utbildning, hälsa och arbetsmarknad, för att bara nämna några andra
politikområden. Det krävs ett helhetsgrepp och en långsiktighet,
både i samverkan och i prioriteringar. Endast så kan det it-politiska
målet nås och Sverige åter bli världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter.
Stockholm i december 2015

Jan Gulliksen
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Det digitaliserade samhället och den digitala ekonomin är redan här.
Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion
mellan människor, verksamheter och saker blir självklara. Det förändrar hur vi gör saker, hur vi upplever saker, hur vi tar oss an
uppgifter och hur vi finner lösningar. Användningen av ny teknik
förändrar förutsättningar och villkor för företag och offentlig sektor,
för arbetsliv och utbildning och för tillit och social sammanhållning
i samhället. Digitaliseringen innebär en omvälvande transformering
av samhällets viktigaste delar – tillväxt och hållbarhet, välfärd och
jämlikhet, trygghet och demokrati.
Digitaliseringskommissionen har identifierat sex strategiska områden och lämnat förslag inom dessa som i ett första skede kan
bidra till det arbete som bör genomföras. Utredningen utgår från
de områden som är strategiska för staten och för den nationella
nivån. Sverige behöver skyndsamt göra strategiska vägval för att
säkerställa en framgångsrik digital transformation. Det kräver ett
helhetsgrepp och en långsiktighet, både i samverkan och i prioriteringar.

Uppdraget och utgångspunkter
Digitaliseringskommissionen har i uppdrag att verka för det itpolitiska målet – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. I uppdraget ingår att göra en omvärldsanalys, identifiera strategiska områden som bör beaktas i politiken
för digitaliseringen och utreda behov av främjande på nationell nivå
samt att följa upp arbetet med de regionala digitala agendorna.
Vidare har utredningen lagt förslag inom de strategiska områdena.
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Digitaliseringens transformerande kraft
Sedan ett par decennier befinner vi oss i en samhällsutveckling där
digitaliseringen är katalysatorn, möjliggöraren och motorn. Utvecklingen innebär helt nya förutsättningar för samhället och människan. Digitaliseringskommissionen belyser utvecklingen och vad
digitaliseringen betyder inom fyra områden i samhället där det
finns såväl möjligheter som utmaningar. Utredningen har valt en
struktur där samhället delas in i områdena ekonomi, arbete, samhällsinstitutioner och infrastruktur. Inom vart och ett av dessa områden
beskrivs utvecklingen utifrån centrala delar.

Ekonomin
Ekonomin i samhället transformeras på genomgripande sätt av digitaliseringen. Digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar för
näringslivet och etablerade affärs- och verksamhetsmodeller utmanas
och befintliga strukturer förändras i grunden. Vissa fysiska varor blir
digitala tjänster, digitala plattformar effektiviserar, rationaliserar
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och internationaliserar tjänster som tidigare var lokala och traditionell produktion effektiviseras. Fokus flyttas från privat ägande
till tillgång till en vara eller tjänst. En tilltagande konkurrens och
ett högre kunskapsinnehåll i varor och tjänster innebär ett ökat
tryck på företagen att förnya sig och att arbeta med innovation.
Innovationer dvs. införandet eller genomförandet av en ny eller
väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process samt nya marknadsföringsmetoder är i allt högre utsträckning drivna av data och
digitalisering. Nu är brukare och individer, digitala plattformar,
aggregerad data och nya analyser utgångspunkter i att skapa nytta
och värde.
En stor del av den svenska ekonomin är offentligt finansierad
vilket gör att rationaliseringar och effektiviseringar genom digitaliseringen inom det offentliga kan få genomgripande betydelse. En
allt högre andel äldre och personer med funktionsnedsättningar
innebär att det finns växande behov av bättre behandlings- och
stödalternativ. Det förutsätter att offentliga sektorns verksamheter,
utförda av såväl offentliga som privata aktörer, blir än mer kostnadseffektiva och att de uppnår ökad kvalitet för mottagaren/användare/brukaren.
Digitaliseringen kan tillgodose flera av dessa behov. Många arbetsuppgifter kan automatiseras, digitaliseras eller utföras av robotar,
vilket ger en bättre service till en lägre kostnad och frigör arbetskraft till det som inte kan automatiseras. Det innebär att man kan
använda personal för de arbetsuppgifter som kräver en människa.
De tjänster som behövs kommer i allt högre utsträckning att utvecklas i relationer mellan verksamheten och medborgaren som
använder den. Det innebär nya arbetssätt och en förändrad syn på
kvalitetsutveckling vilket utmanar rådande praktik.
Individen står i centrum i ekonomin på ett sätt som tidigare inte
varit fallet. Det sker dels genom att tjänster och varor utformas
utifrån användarens individuella behov, önskemål och krav, dels
utifrån att användaren integreras i utvecklingsprocessen av nya
varor och tjänster. Det påverkar innovationsprocesserna där förbättringar i allt högre utsträckning sker i samarbete och samverkan
med olika användare och aktörer inom näringsliv, offentlig verksamhet, forskningsinstitutioner och civilsamhälle.
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Arbete
Samhällsutvecklingen innebär att ekonomin är mer kunskaps- och
tjänstebaserad och att konkurrensen ökar mellan länder, regioner,
företag och individer. I kunskapssamhället är utveckling och spridning av kunskap en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt och
omställningsförmåga.
De nya arbeten som skapas i och med digitaliseringen kommer
framför allt de med högre utbildning tillgodo. Högkvalificerade
jobb kommer att skapa allt mer av värde och därför ge än högre
löner. Det ger i sin tur en ökad efterfrågan i den lokala tjänstesektorn. Lågkvalificerade yrken har redan automatiserats i hög grad i
Sverige. Yrken som kräver medelhög utbildning och som har rutinartade arbetsuppgifter kommer också i snabb takt att ersättas av
automatisering och robotisering. Utvecklingen riskerar att leda till
ytterligare konkurrens om och lönepress på låglönejobben eftersom många personer med medelhög utbildning kommer att söka
sig till jobb med lägre krav. Det riskerar att leda till ökande klyftor
vilket är en utmaning som samhället behöver möta.
För att individer ska kunna arbeta på en digitaliserad arbetsmarknad som kontinuerligt kommer kräva nya kunskaper och
förmågor ställs nya krav på utbildningssystemen och formerna för
fortbildning och kompetensutveckling.
Arbetsmiljön i en digital tid är ett annat viktigt område där
mycket förändrats och kommer att fortsätta förändras. Utmaningar
rör både funktionella aspekter, där t.ex. nya former av belastningsskador har uppstått men också följderna av kraven på att som individ vara formbar i en ständigt pågående verksamhetsutveckling.
Även den psykosociala miljön innehar utmaningar där teknikstress
i allt större utsträckning har uppmärksammats.
Arbetsmarknaden förändras av omvärldsutvecklingen och digitaliseringen på sätt som gör att anställningsformerna förändras. Det
utmanar de system för anställning, trygghet och omställning som
byggts upp och fungerat i det industrialiserade samhället och den
arbetsmarknad som vi är på väg att lämna. När egenföretagare utgör en allt större del av arbetskraften finns det behov av att de har
tillgång till den gemensamt finansierande välfärden och de grundläggande trygghetssystemen.
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Samhällsinstitutionerna
Det kännetecknande för genomgripande samhällsförändringar är
att de omstöper samhället i dess grundfundament. Det påverkar
värderingar, attityder och beteenden, vilket förändrar sammanhållning och socialt samspel. Värderingar utvecklas och omformas
kontinuerligt av människor i samhället, deras erfarenheter och
visioner. Den obegränsade tillgången till information och kommunikation liksom det oöverskådliga medieutbudet innebär en mängd
positiva saker men också flera utmaningar för social sammanhållning och tillit i och till samhället. Digitaliseringen leder till en individualisering av mediekonsumtionen vilket riskerar att ge helt
separata verklighetsbilder och s.k. filterbubblor. Det här sker både
utifrån individuella val och algoritmiskt. Det skapar stora utmaningar för den sociala sammanhållningen i samhället.
Teknikutvecklingen och användningsmönstren leder till att många
lagar och regleringar inte fungerar i denna nya kontext eller att de
fungerar hämmande för utvecklingen. För att vi ska använda digitaliseringens möjligheter krävs att lagar och regelverk fungerar även i
ett digitaliserat samhälle och att översyner, anpassning och framtagandet av ny reglering sker skyndsamt.
Digitaliseringen kan komma att stöpa om formerna för demokratin. Den ökar möjligheten för fler att ta initiativ, vara delaktiga
och bidrar till transparens. Det kan skapa nya former för engagemang när deltagandet i föreningsliv samt i politiska partier kontinuerligt sjunkit sedan 1990-talet.
Infrastruktur
Människor, saker, händelser och processer är alltmer kopplade till
varandra via internet. För att bygga ett hållbart samhälle behöver
Sverige robust och snabb internetuppkoppling. En fungerande och
tillgänglig infrastruktur är avgörande och för att följa utvecklingen
behöver nya sätt att mäta på utformas och nya indikatorer tas fram.
Infrastruktur möjliggör smarta städer och en levande landsbygd.
I Sverige bor drygt 1,7 miljoner i de tre storstadskommunerna och
antalet beräknas öka med 37 procent under de närmaste 40 åren.
Samtidigt ökar kraven på smidiga transporter, energieffektiva byggnader och en låg miljöpåverkan. Transporter, byggnader och energi-
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försörjning är tre grundläggande infrastruktursystem i en stads
funktion och de hänger tätt ihop. Glesbygdskommunerna väntas
minska sin befolkning med 10 procent under de närmaste 40 åren.
För att det ska vara attraktivt att bo och driva företag i glesbygd
behövs där en väl fungerande infrastruktur, service och utbildningsmöjligheter.
Stora datamängder skapas på internet som kan användas för att
ge värde och nytta. Öppna data är avgörande för utvecklingen. Det
handlar både om tillgång till data och infrastrukturens funktionalitet. Att förstå och hantera komplexiteten i detta är också viktigt
för att utveckla skydd för integritet och säkerhet.

Utredningens bedömningar
Digitaliseringskommissionens bedömning är att regeringen bör
arbeta kontinuerligt och systematiskt inom sex strategiska områden som är av avgörande betydelse för att svara upp mot samhällsutvecklingens möjligheter och utmaningar. Utredningen har valt ett
antal utgångspunkter till grund för identifiering av de strategiska
områdena. Utgångspunkterna är formulerade som ståndpunkter för
tydlighet och transparens.
Det hållbara samhället är målet
Digitaliseringens möjligheter att skapa ett hållbart samhälle behöver tas tillvara. Det hållbara samhället omfattar tre dimensioner;
miljö, ekonomi och sociala förhållanden.
Ett hållbart samhälle förutsätter att resurser används på ett effektivt sätt. Digitaliseringen kan bidra till, eller kan visa sig vara lösningen för, en effektivare resursanvändning, ett blomstrande och
innovativt näringsliv och ett jämlikare samhälle med ökad jämställdhet.
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Det offentliga ska vara proaktivt
Sverige är ett teknikvänligt land. Individer och företag är intresserade av och tar till sig och använder ny teknik. Det har bidragit till
Sveriges starka position i internationella jämförelser av länders itanvändning och digitalisering. Staten har tagit en aktiv roll genom
bl.a. bredbandsutbyggnad och projekt som Hem-PC-reformen, för
att öka datortillgången bland befolkningen. Omställningsförsäkringar, välfärdssystemen och det offentligas satsningar på vidareutbildningar har gett trygghet vid förändringar av arbetsmarknaden
som skett till följd av teknikutvecklingen. Det har bidragit till den
förändringsbenägenhet som kännetecknar Sverige. Det offentliga
måste vara proaktivt för att förverkliga digitaliseringens möjligheter.
Ledarskap krävs på alla nivåer i offentlig verksamhet
Digitaliseringens möjligheter realiseras när verksamhetsutveckling
sker integrerat med digitalisering. Som ledare är det angeläget att
vara medveten och ha kompetens om på vilka sätt den egna verksamheten kan digitaliseras eller kommer att påverkas av andras digitalisering. Digitala verktyg och tjänster möjliggör nya processer,
former och sätt att erbjuda service och välfärdstjänster till människor men också till att organisera och förvalta de offentliga verksamheterna. Det ställer krav på det politiska och förvaltande ledarskapet på alla nivåer.
Innovation och utveckling av näringslivet ska främjas
Näringslivets utveckling är central för att skapa en hållbar tillväxt i
Sverige. En god svensk industriell konkurrenskraft är avgörande för
utvecklingen och behöver främjas utifrån kunskap och medvetenhet om vilka sätt digitaliseringen förändrar förutsättningarna för
företag. Innovation och utveckling bygger genom digitaliseringen
på delvis nya typer av tillgångar och resurser för värdeskapande.
Den digitala ekonomin innebär en övergång från industrisamhällets
hierarkiskt styrda processer med fokus på produkter för en massmarknad till användarfokuserade individualiserade digitala tjänster.
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Kritisk massa behöver uppnås
Förändringsprocesser och utvecklingsarbete sker ofta utifrån att
incitamenten är tillräckligt starka. Incitament är det som ger anledning eller motivation till handlande. Incitament kan bestå av
tvingande krav, ekonomisk eller annan resursmässig nödvändighet
eller inspirerande möjligheter. Digitaliseringen kan sägas innehålla
samtliga dessa incitament. Utöver incitament behövs ofta kritisk
massa för att ett skeende ska sätta igång eller att förändring ska äga
rum. Kritisk massa handlar om den nödvändiga kvantiteten av
något, exempelvis tillräckligt många internetanvändare eller tillräckligt många kvinnor på en utbildning, för att en självständig
kedjereaktion ska ske som leder till en önskad kvantitativ eller
kvalitativ förbättring. För utredningen har utgångspunkten att kritisk
massa behöver uppnås varit styrande.
Strategiska områden
Utredningen har identifierat sex strategiska områden som bör prioriteras i den framtida digitaliseringspolitiken.
1. Kontinuerligt statligt engagemang för att främja digitaliseringen
i samhället.
2. Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen.
3. Kompetens för det digitala samhället.
4. Infrastruktur som främjar digitaliseringen.
5. Datadriven innovation för tillväxt och välfärd.
6. Säkerhet och integritet i en digital tid.
Syftet med dessa områden är möjlighet till fokusering inom områden som har och kommer ha betydelse för samhällets digitalisering
under överskådlig tid. Det ger en struktur för politiken och en
tydlighet och stabilitet för de aktörer som är berörda av statens inriktning. Regeringen bör inom dessa bedriva ett långsiktigt arbete
dels för att ge goda förutsättningar för det fortsatta arbetet och
dels för att skapa stabilitet i, trovärdighet för och tillit till politiken.
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Kontinuerligt statligt engagemang för att främja digitaliseringen
i samhället
Statlig styrning har genom åren genomgått stora förändringar till
följd av samhällsutvecklingen. Statsförvaltningen har decentraliserats och målstyrning är i dag dominerande. Då allt fler områden är
tvärsektoriella eller horisontella har nya former av statlig styrning
och statliga insatser utformats. Dessa kallas för främjande insatser.
Digitaliseringskommissionen anser att den transformerande
kraft som digitaliseringen innebär för samhället gör att det finns ett
behov av att staten genom ett kontinuerligt och långsiktigt statligt
engagemang utvecklar mjuka former av styrning för att främja
digitaliseringen i samhället.
De nationella insatserna behöver innefatta systematisk kunskapsuppbyggnad om samtidens och framtidens sakfrågor, analys för att
identifiera nytta, värde och utmaningar, stöd för myndigheter och
kommuners utvecklingsarbete, utveckling av strategisk samverkan
samt framtagande av policyunderlag av olika slag.
Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen
Digitaliseringen innebär för många verksamheter att viss befintlig
lagstiftning är försvårande för utvecklingen. Men också att vissa
områden behöver stärkt reglering allt eftersom nya fenomen utvecklas. Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen
är grundläggande för en god samhällsutveckling och en fråga som
staten kontinuerligt behöver beakta, följa och förhålla sig till.
Kompetens för det digitala samhället
Samhällsutvecklingen kommer kontinuerligt att ställa krav på individers digitala kompetens i privatlivet och samhällslivet liksom
inom utbildningen och arbetslivet. Livslångt lärande, utbildning,
kompetensutveckling och omskolning blir allt viktigare för individer, företag och samhälle. Som samhälle behöver vi också kompetens om och hur digitaliseringen kan användas för verksamhetsutveckling, värdeskapande och innovationer för att ge fortsatt välstånd och tillväxt. För att kunna dra nytta av hela kompetensen i
samhället behöver könsbalansen inom it-området bli jämnare.
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Infrastruktur för att främja digitalisering
Tillgång till bredband och mjuk infrastruktur är nödvändigt för
stärkt konkurrenskraft och effektiviseringsmöjligheter. Det har avgörande betydelse för såväl näringslivet som för offentlig sektor.
För individen är det i dag grundläggande att ha tillgång till en god
it-infrastruktur. En hög användning av elektroniska kommunikationer bland hushåll och företag möjliggör utveckling av nya och
bättre tjänster och andra innovationer.
Datadriven innovation för tillväxt och välfärd
Datadriven innovation är ett område som växer i betydelse för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och välfärd. I en digitaliserad värld är
information en central del i att bygga nya och förbättrade tjänster.
Innovation är också grundläggande för att näringsliv och ekonomi
ska klara sig väl i den globala konkurrensen.
Säkerhet och integritet i en digital tid
På samhällsnivå behöver systemen vara säkra, både för att samhället
ska fungera och för att människor ska känna tillit och trygghet.
Kriminalitet måste beivras, både sådan som riktar sig mot individer
och mot företag eller stat. Samtidigt kan ett starkt fokus på systemsäkerhet ibland leda till en övervakning och kränkning av människors personliga integritet som i sin tur tvärtom kan inverka menligt på tilliten både i och till samhället. Säkerhet och integritet på
nätet liksom tillit till såväl tekniken som till samhället är därmed en
avgörande fråga för samhällsutvecklingen genom digitaliseringen.
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Utredningens förslag
Utredningen har lagt ett antal förslag inom de strategiska områdena
för att möta den samhällsutveckling som sker genom digitaliseringen.
Kontinuerligt statligt engagemang för att främja digitaliseringen
i samhället
Nationellt främjande och stöd till digitalisering
• Regeringen bör säkerställa en kontinuitet i nationellt främjande
och stöd till digitalisering. De nationella insatserna behöver
innefatta systematisk kunskapsutbyggnad om samtidens och
framtidens sakfrågor, analys för att identifiera nytta, värde och
utmaningar, stöd för myndigheter och kommuners utvecklingsarbete, utveckling av strategisk samverkan samt framtagande av
olika sorters policyunderlag. En utredning bör tillsättas som ger
förslag om organisering.
Statistik för det digitaliserade samhället
• Regeringen bör ge Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att
se över statistikområden som påverkas av digitaliseringen och
hur statistiken behöver utvecklas för att bättre fånga effekter av
digitaliseringen.
Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen
Genomgång av digitaliseringsförsvårande lagstiftning
• Regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att göra en kartläggning av digitaliseringsförsvårande lagstiftning. Resultatet av
kartläggningen bör utvärderas och analyseras i syfte att föreslå
lämpliga åtgärder för att bereda frågorna.
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Utredning om arbetsrätt och konsumenträtt i den nya digitala
ekonomin
• Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över om arbetsrätten och konsumentlagstiftningen behöver anpassas till nyttjande- och delningsekonomin.
Utredning om socialförsäkringssystem för anpassning till den nya
digitala ekonomin
• Regeringen bör se över socialförsäkringens nuvarande utformning med hänsyn till nya och förändrade förhållanden inom
arbetsmarknaden som möjliggörs genom den digitaliserade
samhällsutvecklingen.
Kompetens för det digitala samhället
Incitamentsprogram för att öka könsbalansen på högre it-utbildningar
• Ett incitamentsprogram bör inrättas för att öka könsbalansen på
högre it-utbildningar. Studerande med underrepresenterat kön,
mindre än 15 procent, som påbörjar och fullgör högre it-utbildningar får sina studiemedel för sex terminer, motsvarande kandidatnivå, avskrivna efter erlagd examen längst till dess att en könsbalans på 30/70 uppnås.
Digitalt kompetenslyft för ledare i kommunal verksamhet
• Regeringen bör i överenskommelse med Sveriges kommuner
och landsting (SKL) genomföra ett digitalt kompetenslyft för
ledare i kommunal verksamhet.
Samverkan kring utbildningsprogram för digitala jobb
• Regeringen bör inrätta ett samverkansråd som utvecklar itutbildningar på högskolenivå. Rådet bör innehålla representanter från näringsliv och lärosäten.
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Utvecklingsprogram för näringslivets digitalisering
• Regeringen bör ge Tillväxtverket i uppdrag att inrätta ett program för att främja näringslivets digitalisering med fokus på små
och medelstora företag.
En genomlysning av arbetsmiljö i den digitala ekonomin
• Regeringen bör ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra en genomlysning av digital arbetsmiljö och hur den hanteras i enlighet
med gällande lagstiftning.
Infrastruktur för att främja digitaliseringen
Digital post från myndigheter som förstahandsval
• Regeringen bör fasa ut traditionell fysisk posthantering från de
statliga myndigheterna och ge samtliga individer och företag tillgång till en digital postlåda. Den traditionella posthanteringen
ska kunna behållas genom ett aktivt val från individen eller
företaget.
Datadriven innovation för tillväxt och välfärd
Utveckla en nationell strategi för datadriven innovation
• Regeringen bör ge Vinnova i uppdrag att utveckla ett förslag om
en nationell strategi för datadriven innovation.
Ett nationellt kompetenscenter kring stora datamängder
• Regeringen bör ge Vinnova i uppdrag att se till att ett nationellt
kompetenscentrum kring metoder för insamling, analys och bearbetning av stora datamängder inrättas.
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Säkerhet och integritet i en digital tid
Det pågår för närvarande ett flertal utredningar och andra arbeten
inom området säkerhet och integritet vilket gör att Digitaliseringskommissionen väljer att inte lämna något förslag inom detta strategiska område.

Rekommendationer
Utredningen rekommenderar även regeringen att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att starta ett forum för samverkan och
dialog kring digitaliseringsfrämjande upphandling samt utforma
stöd för upphandlande enheter att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) i den ändring som sker genom skärpta krav på
hänsyn till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
eller utformning utifrån allas möjligheter.

Regionala digitala agendor
Digitaliseringskommissionen har gjort två tidigare nulägesanalyser
över länens arbete med de regionala digitala agendorna. Vid den
senaste uppföljningen hade fem län antagit sina agendor, medan
resterande 16 län hade kommit olika långt i arbetet med att ta fram
agendorna.
Under 2015 har en tredje uppföljning av länens arbete med
agendorna genomförts. Ytterligare nio län har antagit sina agendor,
vilket betyder att totalt 14 län har en regional digital agenda. Samtliga län som antagit en agenda anser att den har bidragit till mer
aktiviteter och det fortsatta arbetet utgår från samverkan genom
befintliga nätverk och strukturer inom regionerna. Behovet av samverkan är en fråga som betonas för att driva digitaliseringsarbetet
framåt. Innehållet i agendorna varierar kraftigt och respektive län
har tydliga uppfattningar om sina styrkeområden. Digitaliseringsfrågorna uppfattas av alla vara prioriterade frågor i det strategiska
utvecklingsarbetet såväl kommunalt som regionalt.
Några faktorer lyfts fram som särskilt viktiga för att nå framgång i det fortsatta arbetet, dessa fångas upp i nyckelord som:
samverkan, engagemang, vilja, samarbete, kompetens, samordning,
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förankring, kunskap, resurser, enighet och delaktighet. Ett antal
sakområden utpekas såväl nationellt som regionalt och kommunalt
för att driva det fortsatta arbetet. Den främsta utmaningen anses
vara bristande finansiering från nationellt och regionalt håll.
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1.1

Inledning

Regeringen beslutade den 29 september 2011 om en strategi för itpolitiken, It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige
(dnr N2011/342/ITP). Det it-politiska målet är att Sverige ska vara
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Som ett
led i att bl.a. följa upp målet tillsattes Digitaliseringskommissionen.

1.2

Utredningens direktiv

Utredningens uppdrag framgår av direktiven 2012:61 som beslutades
av regeringen den 7 juni 2012, direktiv 2012:122 som beslutade av
regeringen den 13 december 2012 och 2013:108 som beslutades av
regeringen den 28 november 2013. Den 26 februari 2015 beslutade
regeringen om ett ytterligare tilläggsdirektiv (dir. 2015:18) där
Digitaliseringskommissionen under den återstående utredningstiden
ska genomföra en omvärldsanalys, identifiera strategiska områden
som bör beaktas i den framtida digitaliseringspolitiken samt utreda
vilka behov som finns av nationellt främjande inom området.
Kommissionen har från den 1 januari 2014 ansvar för den administrativa funktionen för Användningsforum som regeringen beslutade att inrätta den 29 mars 2012 för åren 2012–2015.

1.3

Utredningens tolkning av uppdraget
och avgränsningar

Uppdraget från regeringen är brett och håller en hög ambitionsnivå. Digitaliseringskommissionens ambition är att i sina betänkanden dels redovisa arbetet inom de områden som direktivet anger
samt fördjupa sig i vissa, utvalda, områden för att kunna hålla en så
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hög kvalitet som möjligt på betänkandena. Kommissionen ska, enligt
direktivet, i sitt arbete med att ta fram betänkandena söka samverkan
och inhämta synpunkter av relevanta aktörer.
Digitaliseringskommissionen har hittills lämnat fyra delbetänkanden:
– En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem,
dess aktörer och drivkrafter (SOU 2013:31)
– En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan
bli vår (SOU 2014:13)
– Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28) och
– Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter (SOU 2015:65).

1.4

Utredningsarbetet

Utredningen har aktivt sökt kunskap från aktörer som representerar
olika perspektiv till exempel näringsliv, offentlig sektor, intresseorganisationer, akademi och slutanvändare samt beakta det internationella perspektivet i en globalt uppkopplad värld. En utvecklad
dialog med berörda aktörer har gett möjlighet för utredningen att
ta till vara på erfarenheter och kunskap hos dessa. Formerna för
dialogen anpassas efter frågornas karaktär och de behov som finns.
Digitaliseringskommissionen har valt att arbeta främst med bilaterala kontakter med representanter för olika organisationer som
företräder såväl offentlig sektor som näringsliv och arbetstagarorganisationer. Utredningen har också omvärldsbevakat området via
olika möten på EU-nivå och möten med företrädare för offentliga
organisationer från andra länder. Vidare har individuella dialogmöten
förekommit med deltagare från den expertgrupp som regeringen utsett. Löpande förankring med expertgruppen har genomförts mellan
de formella expertgruppsmötena. Utredningen har också valt att
arbeta med öppenhet och transparens och på så sätt engagerat intressenter genom att ge möjlighet till att kommentera utkast till betänkandet på webbplatsen.
Under arbetet med slutbetänkandet har Digitaliseringskommissionen haft fyra expertgruppsmöten och ett stort antal möten med
intressenter. Andra pågående offentliga utredningar har också kontaktats i arbetet för att bidra till kunskapsutbyte.
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Användningsforum

Användningsforum skapades i syfte att peka på viktiga konkreta
förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet och visa exempel på hur användbarhet och tillgänglighet kan genomföras av
ansvariga aktörer (dnr N2012/1799/ITP). Forumet har fungerat
som plattform för en kontinuerlig dialog mellan det allmänna och
användargrupper, branschen, forskarsamhället samt representanter
för slutanvändarorganisationer. Digitaliseringskommissionen har
regelbunden kontakt med Användningsforum i deras arbete och
samverkar med forumet för att få inspel av dem och kunskap om
deras arbete. Under 2015 har forumet haft fyra ordinarie möten
och arbetat med frågor om bl.a. digital arbetsmiljö, digital kompetens, tillgänglighet i it-upphandling, e-förvaltning och e-legitimation. Två rapporter har publicerats på Användningsforums webbplats, Om digital kompetens och Strategiskt viktiga frågor för användbarhet och tillgänglighet.
1.4.2

Samverkan

För att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter är samverkan med andra aktörer av stor betydelse. Kontakter har upprättas med aktörer på internationell, nationell, regional
och lokal nivå som har ansvar inom de områden som den digitala
agendan omfattar. Inför detta betänkande har kunskap och erfarenheter från olika myndigheter och organisationer inhämtats.
Kommissionen har haft ett kontinuerligt samarbete med bland
annat IT & Telekomföretagen, e-delegationen, Bredbandsforum,
Vinnova, Tillväxtanalys, Post- och telestyrelsen för att ta del av deras
kunskap och erfarenheter i de frågor som utredningen har behandlat i detta betänkande. En rad andra aktörer har medverkat genom
att bidra med sina erfarenheter till detta betänkande, såväl formellt
som informellt. Som exempel kan nämnas Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), Skatteverket, Statistiska centralbyrån (SCB),
Tillväxtverket med flera. Digitaliseringskommissionens ordförande
Jan Gulliksen ingår i EU:s europeiska nätverk av så kallade Digital
Champions.
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Lilla Kommissionen
Lilla kommissionen är Digitaliseringskommissionens expertgrupp
med barn och ungdomar. Lilla kommissionen består av fyra pojkar
och fyra flickor från hela Sverige, mellan 7 och 19 år. De ger utredningen råd och inspel utifrån sin horisont.
Under 2015 har ett möte genomförts där kommissionärerna tog
fram en lista över 10 digitala saker som man ska förstå eller ha gjort
innan man blir vuxen. Listan överlämnades till it-ministern.
Hela listan – 10 digitala saker att göra innan man blir vuxen
1. Förstå hur man är säker på nätet.
2. Kunna vara källkritisk.
3. Kunna söka efter information, t.ex. att googla.
4. Kommunicera med andra.
5. Betala räkningar och annat.
6. Göra skillnad, t.ex. vara med i eller starta en digital kampanj.
7. Kunna publicera något på internet.
8. Gratis? – förstå varför något är gratis på internet.
9. Initiera digitala projekt, t.ex. bygga en webbsida, starta en blogg
eller bygga en app.
10. ”Rage quitta”, våga säga ifrån i och lämna digitala forum.
Expertgruppen
I januari 2013 tillsatte regeringen tolv personer i en expertgrupp för
Digitaliseringskommissionen. I maj 2015 entledigades experterna
och en ny expertgrupp om tio personer tillsattes samma månad.
Gruppen har en rådgivande funktion och medlemmarna ska inte
betraktas som ansvariga för kommissionens arbete. Expertgruppen
har en stor bredd både avseende kompetens och intressen. Utöver
sammanträden där arbetet diskuterats, har enskilda medlemmar i
gruppen bidragit till arbetet, utifrån sina expertkunskaper i framtagandet av utredningens betänkanden.
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Tidigare förslag från Digitaliseringskommissionen

En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid
kan bli vår (SOU 2014:13)
I delbetänkandet uppmärksammades särskilt ett av den digitala
agendans sakområden: Skola och undervisning. Vi presenterade en
fördjupad lägesgenomgång och ett antal förslag som på olika sätt
syftade till att öka digitaliseringen i den svenska grund- och gymnasieskolans undervisning.
Reviderade styrdokument med digitalt perspektiv
Digitaliseringskommissionen föreslog att regeringen skulle ge Skolverket i uppdrag att föreslå en revidering av läroplanerna för grundoch gymnasieskolan i syfte att föra in begreppet digital kompetens
som en basfärdighet.
Vidare borde Skolverket revidera kursplanerna i ämnena bild,
historia, matematik, samhällskunskap, slöjd, svenska och teknik i
syfte att stärka logiskt tänkande, kreativ problemlösning och källkritik med hjälp av digitala verktyg, samt revidera kunskapskraven i
grundskolans kursplaner och i gymnasieskolans ämnesplaner så att
de omfattar de digitala förmågor som de reviderade läroplanerna,
kursplanerna och ämnesplanerna beskriver.
Digitalt baserade nationella prov i grund- och gymnasieskolan
Digitaliseringskommissionen föreslog att regeringen skulle ge Skolverket i uppdrag att utreda hur digitalt baserade nationella prov
kunde införas i grund- och gymnasieskolan, utifrån de föreslagna
förtydligade kunskapskraven med digitaliseringsperspektiv i lärooch kursplaner.
Nätbaserad utbildning i grund- och gymnasieskolan
Digitaliseringskommissionen föreslog att regeringen skulle tillsätta
en utredning om ökade möjligheter för skolhuvudmän att erbjuda
nätbaserad undervisning som ett komplement till och en kvalitetsförstärkning av den lokala undervisningen.
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Digitalt kompetenslyft för lärare
En nationell satsning behövs för att lyfta lärarnas digitala kompetens. Digitaliseringskommissionen föreslog att Skolverket skulle
uppdras att i ett första steg ta fram närmare riktlinjer och upplägg
samt kostnadsberäkning för en sådan kompetensutvecklingsinsats.
I ett andra steg skulle myndigheten ges i uppdrag att genomföra
satsningen och fördela medel till skolhuvudmän efter ett ansökningsförfarande. Skolverket skulle även ges i uppdrag att påskynda
kodifieringen av framgångsrika lokala praktiker för digitalt baserad
undervisning till att bli beprövad erfarenhet som kan användas i
kompetensutvecklingsinsatser i hela landet.
Digitalt kompetenslyft för rektorer
En nationell satsning behövs för att lyfta rektorers digitala kompetens. Digitaliseringskommissionen föreslog att Skolverket i ett första
steg får uppdrag att ta fram närmare riktlinjer och kostnadsberäkning för en satsning där myndigheten fördelar medel till skolhuvudmän efter ansökan. I ett andra steg skulle Skolverket samordna insatsen och fördela medel till skolhuvudmän efter ansökan.
Skolverket borde också förändra sina regler för upphandling av
rektorsutbildning från högskolorna så att frågor om skolutveckling
med hjälp av digitala verktyg och it-juridiska frågor skulle få en
framträdande plats inom den statliga rektorsutbildningen.
Förtydliga det digitala inslaget i lärarutbildningarna
Digitaliseringskommissionen föreslog att regeringen skulle ta initiativ
till översyn av examensmålen för lärarutbildningarna i syfte att förtydliga och föra in ytterligare krav om pedagogisk och ämnesinriktad digital kompetens.
En undersökning föreslogs också av den pedagogiska digitala
kompetensen hos personal som undervisar inom lärarutbildningarna.

36

SOU 2015:91

Arbetet och dess genomförande

Innovationsprojekt för framtidens lärande
Digitaliseringskommissionen föreslog att Verket för innovationssystem (Vinnova) skulle få i uppdrag att stödja etableringen av testbäddar för framtidens lärande, samt fördela FoU-medel för att
driva fram nyskapande digitala läromedel och undervisningsformer.
Syftet var att underlätta och stimulera skolhuvudmännens arbete
med att utveckla, införa och använda it som en integrerad del i
undervisningen.
Ökad kunskap om effekterna av digitala inslag i svensk skola
Digitaliseringskommissionen föreslog att regeringen skulle ge Skolverket i uppdrag att årligen följa upp användningen av digitala
resurser och den digitala kompetensen i förskola, skola och vuxenutbildning i syfte att skapa bättre beslutsunderlag för lokala och
nationella beslutsfattare. FoU-medel skulle anslås i syfte att stärka
den svenska kunskapsbasen kring it och lärande. Fokus borde särskilt ligga på pedagogiska effekter av användning av digitala resurser i
undervisningen.
Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28)
Digitala verktyg och tjänster används i dag av individer i privatliv,
samhällsliv, utbildning och arbetsliv. Detta ger ett starkt ökat
behov av digital kompetens, i alla delar av livet, under hela livet. I
betänkandet lade Digitaliseringskommissionen förslag för att bidra
till att öka förståelsen för behovet av digital kompetens och ge
förutsättningar för individen att stärka sin digitala kompetens.
Kontinuerlig kunskapsuppbyggnad om digitalisering
inom högre utbildning
Digitaliseringskommissionen föreslog att regeringen skulle ge
Universitetskanslersämbetet i uppdrag att årligen följa och analysera utvecklingen av digital kompetens inom högre utbildning samt
föreslå åtgärder för hur digital kompetens kan vidareutvecklas inom
verksamheterna.
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Kunskapsuppbyggnad om könsobalans inom it-utbildningar
Digitaliseringskommissionen föreslog att regeringen skulle ge
Universitetskanslersämbetet i uppdrag att kontinuerligt följa och
analysera könsbalansen inom it-utbildningar samt föreslå åtgärder i
syfte att uppnå ökad könsbalans.
Skattereduktion för kompetenshöjning genom handledning
och teknisk support i hemmet
Digitaliseringskommissionen föreslog att regeringen skulle införa
en skattereduktion för kompetenshöjande insatser för digital kompetens i hemmet. Skattereduktionen för it-relaterade tjänster avsåg
exempelvis handledning och teknisk support och syftade till att öka
individers digitala kompetensnivå och förmåga att använda sig av
digitala verktyg och tjänster i hemmet.
Digitala servicecenter i kommunal regi
Digitaliseringskommissionen föreslog att Sveriges kommuner skulle
erbjuda digitala servicecenter till invånarna för att utveckla invånarnas digitala kompetens. Stödet skulle utformas så att det möjliggjorde för alla att ta del av grundläggande samhällstjänster på internet. Kommunerna skulle själva välja hur stödet utformas och organiseras.
Utöver kommunernas egna digitala tjänster skulle kommunernas
service även innefatta digitalt servicestöd för användande av statliga
e-tjänster för olika myndigheter. Regeringen skulle anslå statliga
medel som Sveriges kommuner kan söka för att upprätta digitala
servicecenter. Statliga medel borde även avsättas för nationell samordning och uppföljning av arbetet.
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Betänkandets disposition

Betänkandet inleds med ordförandens förord och en sammanfattning, därefter följer:
• Kapitel 1 ger en beskrivning av utredningens uppdrag, tolkning
och avgränsning samt det utredningarbete som bedrivits.
• Kapitel 2 gör en genomgång av hur arbetet med de regionala
digitala agendorna bedrivs och framskrider.
• Kapitel 3 redovisar utredningens omvärldsanalys.
• Kapitel 4 redogör för utredningens bedömningar och förslag.
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Uppföljning av arbetet med
de regionala digitala agendorna

Inom ramen för genomförandet av den digitala agendan för Sverige
inbjöds länsstyrelser, landsting och samverkansorgan att ingå ett
frivilligt regionalt signatärskap. Signatärskapet innebär att länen ska
verka för att ta fram regionala digitala agendor.
Digitaliseringskommissionen har uppdraget att administrera det
frivilliga regionala signatärskapet. I det ingår att följa upp arbetet
som bedrivs på länsnivån med regionala digitala agendor. Digitaliseringskommissionen har gjort nulägesanalyser över länens arbete med
de regionala digitala agendorna, den första i januari 2014 och den
andra i oktober 2014. Vid den senaste uppföljningen hade fem län
antagit sina agendor, medan resterande 16 län hade kommit olika
långt i arbetet med att ta fram agendorna.
Under september 2015 har Digitaliseringskommissionen genomfört en tredje uppföljning av länens arbete med de regionala digitala
agendorna. I detta kapitel redovisas en samlad bild av länens arbete
vid denna tidpunkt.

2.1

Uppföljning med ett vidgat intressentperspektiv

Denna uppföljning av arbetet med de regionala digitala agendorna
ska även fånga upp synpunkter och röster från en bredare grupp
intressenter till de regionala agendorna. Data har inhämtats från en
webbenkät riktad till en bred grupp intressenter för de regionala digitala agendorna (kommunal verksamhet, regionala aktörer, akademi
och näringsliv), intervjuer med företrädare för arbetet, samt dokumentstudier. 20 av 21 län har svarat på enkäten.
Webbenkäten skickades ut till 467 respondenter. Sammanlagt
316 respondenter har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens
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på 68 procent. Av enkätsvaren framgår att en majoritet av respondenterna i samtliga län är tjänstemän. Andelen tjänstemän uppgår
till 87 procent av samtliga respondenter.
I flertalet enkätfrågor har respondenterna ombetts att ange i vilken utsträckning som de instämmer med olika påståenden. I kapitlet
återges den andel av respondenterna som svarat att de instämmer,
det vill säga ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis”, i respektive
påstående.

2.2

Status i länens arbete med att anta regionala
digitala agendor

2.2.1

Fjorton regionala digitala agendor har antagits

Vid den senaste uppföljningen i oktober 2014 hade fem län antagit
regionala digitala agendor. I september 2015 har ytterligare nio län
antagit sina agendor, vilket betyder att totalt 14 län har en regional
digital agenda.
Figur 2.1

Status över var länen befann sig i processen att anta en regional
digital agenda i januari 2014, oktober 2014 samt september
2015
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Processen har stannat av i tre län

Jämfört med föregående uppföljning i oktober 2014 har processen
med att anta en regional digital agenda flyttat sig framåt i 13 av
16 län. I tre av länen har processen stannat av och i två av dessa var
remissförfarandet avslutat vid föregående uppföljning, men ett år
senare är agendan ännu inte antagen. I det tredje länet var agendan
ute på remiss vid den föregående uppföljningen, men därefter har
arbetet fått en omstart vilket innebär att agendan återigen befinner
sig i en beredningsfas.
I de län där arbetet stannat av eller försenats är huvudsakliga
orsaker personalomsättning hos nyckelaktörer, regionbildningsprocess eller annan omfattande organisationsförändring. Respondenterna menar att fokus tidvis har flyttats från arbetet med den
regionala digitala agendan då strukturerna för arbetet har förändrats. I det tredje länet hänvisas i stället till att förankringsprocessen
tagit längre tid än förväntat och att beslut om antagande därmed
blivit försenat.
2.2.3

De flesta agendorna förväntas vara antagna
under 2016

I september 2015 har sju län ännu inte antagit sina agendor. Sju län
har påbörjat arbetet med att ta fram agendor, men kommit olika
långt i processen. Fyra län har organiseringen och rollfördelningen
på plats samt påbörjat arbete med att ta fram agendans innehåll
med mål, visioner och inriktning. I ett län är agendan ute på remiss
bland länens aktörer. I ytterligare två län är remissrundan avslutad,
men agendan ännu inte formellt antagen.
Företrädarna för flera av dessa län uppger att processen har försenats, men att det ändå finns en tydlig plan för det fortsatta arbetet.
Två län uppger att agendan kommer att antas under hösten 2015. I
resterande fem län kommer processen att ta längre tid och två av
dessa län förväntas anta agendan våren 2016 samt två andra under
hösten 2016. Det femte länet uppger att processen nu är vilande.
Det är därmed inte möjligt att uppskatta när den agendan kommer
att bli antagen.
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2.3

Erfarenheter av digitaliseringsarbetet i länen

2.3.1

En antagen agenda har bidragit till mer aktiviteter

Vid föregående uppföljning befann sig många län fortfarande i ett
tidigt skede av arbetet med de regionala digitala agendorna och hade
därmed inte formulerat eller genomfört konkreta insatser kopplade
till agendan.
Vid denna uppföljning finns alltjämt stora skillnader i aktivitetsnivå mellan länen. I en majoritet av länen anses det ha varit en hög
aktivitetsnivå i digitaliseringsarbetet under 2015. Detta gäller framför allt de län som har en antagen agenda. Företrädare från såväl
kommuner som regioner (landsting, regionförbund och kommunförbund) och länsstyrelser anser att det har varit en hög aktivitetsnivå i länens digitaliseringsarbete under 2015. I de län där agendorna
antagits anser man också i större utsträckning att det finns en tydlig
plan och riktning för hur arbetet med den regionala digitala agendan ska fortsätta i länet från 2016 och framåt.
Företrädare från offentliga organisationer, särskilt på regional
nivå, upplever att arbetet framåt har en tydlig plan och riktning.
I uppföljningen visar det sig också att bilden av en tydlig väg framåt
i särskilt hög utsträckning är utbredd hos de som är engagerade i
arbetet med digitala agendor men som inte huvudsakligen arbetar
med it- och digitaliseringsfrågor i sin ordinarie yrkesroll.
Företrädare för en kommun menar att agendan framför allt bidrar
till att formulera en gemensam viljeriktning och vision för länet och
att den på så sätt blir viktig för arbetet med att digitalisera länet. En
företrädare för näringslivet menar att agendan visserligen anger mål
för länets fortsatta digitaliseringsarbete, men det krävs även konkreta
aktiviteter från både offentliga aktörer, akademin och näringslivet.
Genom att koppla konkreta insatser till agendan är det möjligt att
löpande följa upp det arbete som sker inom ramen för agendan.
2.3.2

Samverkan och förankring fortsatt viktigt

Länen fortsätter bygga arbetet med regionala digitala agendor på
befintliga nätverk och strukturer för samverkan. I hög utsträckning
har man fortsatt förhållit och anpassat sig till de regionala förutsättningar och traditioner kring regional samverkan som förekommer i
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arbetet med att mobilisera aktörer och skapa samsyn kring digitaliseringen i länen.
I föregående uppföljning lyftes kommunerna fram som nyckelaktörer för digitaliseringsarbetet eftersom de uppfattas befinna sig
närmast medborgarna. Flera län betonade även behovet av samverkan mellan länets kommuner för att gemensamt kunna driva
digitaliseringsarbetet framåt. Av resultatet framgår att samverkan
på kommunal nivå mellan kommuner kring digitalisering förefaller
ändamålsenlig och fungerande i ungefär tre av fyra län, men att inblandade aktörer anser att den mellankommunala samverkan kan
förbättras ytterligare i samtliga län.
Uppföljningen visade även att mindre län med färre kommuner i
större utsträckning har valt att involvera en bred uppsättning aktörer.
Större län med många aktörer, samt län där traditionen av regional
samverkan uppfattas som svagare, har framför allt lagt fokus på att
involvera offentliga aktörer. Arbetet med agendorna uppfattas vara
brett förankrat bland relevanta aktörer i nästan samtliga län. I de län
som ännu inte antagit agendan har de berörda aktörerna en tydligt
svagare bild av förankringsarbetet. Det framkommer också att företrädare från regional nivå (landsting, regionförbund och kommunförbund) och länsstyrelser har en mer positiv bild av att agendaarbetet har förankrats brett bland relevanta aktörer i länen jämfört
med företrädare från kommuner.
En kommunal företrädare menar att agendaarbetet har förankrats i varierande utsträckning beroende på sakområde. Förankringen har varit särskilt god när det handlar om bredband, och i
andra områden, såsom skolan, har förankringen varit snävare och
färre aktörer har engagerats i agendaarbetet. Förankring av agendan
bland relevanta aktörer beror enligt företrädaren på om det finns
redan etablerade nätverk och strukturer för samverkan inom det
specifika sakområdet. En annan företrädare för en kommun menar
att det bedrivits ett aktivt arbete i länet för att förankra agendaarbetet brett bland relevanta aktörer. Bland annat nämns genomförda stormöten och att representanter för såväl akademin som
näringslivet engagerats i arbetet med att ta fram en regional digital
agenda.
En företrädare för näringslivet berättar att de hade höga förväntningar på att agendaarbetet skulle kunna samla olika typer av aktörer
i länet och skapa samsyn kring digitaliseringsfrågorna. Enligt före-
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trädaren involverades dock näringslivet i relativt liten utsträckning i
arbetet med att ta fram en regional digital agenda. Näringslivet och
akademin borde ha involverats i styrgruppen till den regionala
digitala agendan.
Att agendaprocesserna har dominerats av det offentliga perspektivet är tydligt och genomgående. När de regionala kontaktpersonerna för agendorna ombads ställa samman kontaktuppgifter till
intressenter som har varit aktiva eller viktiga för agendaarbetet,
pekades få aktörer ut från icke-offentligt håll. Respondenterna till
webbenkäten representerar till 84 procent kommuner, regionala
aktörer eller Länsstyrelsen och endast cirka fem procent representerar en näringslivsaktör, ett universitet eller en högskola.
2.3.3

Politiska nivån mer engagerad i de län där agendorna
har antagits

Engagemanget för digitaliseringsfrågorna återfinns främst på tjänstemannanivå men två län avviker i denna uppföljning där de pekar på
lägre nivåer av engagemang i agendaarbetet från kommunala tjänstemän/förvaltningar.
Det finns en stor spridning mellan och inom länen i vilken utsträckning som politiker upplevs engagera sig i arbetet. Föregående
uppföljning pekade på att flertalet län upplevde engagemanget från
politiken som begränsat och vare sig stödjande eller begränsande
för utvecklingsarbetet. Företrädarna för arbetet i flera län lyfte betydelsen av att ytterligare engagera kommunpolitiker i det fortsatta
arbetet.
I denna uppföljning anser ungefär hälften respondenterna att
kommunala politiker har engagerat sig i agendaarbetet. Det gäller
såväl län som antagit som de som inte antagit sina agendor. Engagemanget från de kommunala politikerna upplevs dock som större i
de län där agendorna har antagits. Fyra av de sju län som ännu inte
har antagit sina agendor återfinns bland de län där kommunala politiker upplevs ha engagerat sig minst i agendaarbetet.
Regionala politikers engagemang anges vara något högre. Men
det politiska engagemanget på såväl regional som lokal nivå sammanfaller, i de län där kommunala politiker uppfattas som engagerade är politikerna på regional nivå också mer engagerade. Fem av
de sju län som ännu inte har antagit sina agendor återfinns bland de
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län där regionala politiker uppfattas ha engagerat sig minst i agendaarbetet.
En kommunal företrädare menar att engagemanget hos både
politiker och tjänstemän i offentliga organisationer är en framgångsfaktor för det fortsatta digitaliseringsarbetet i länet. Enligt denne är
det inte möjligt att åstadkomma ett aktivt digitaliseringsarbete i länet
om frågorna inte ges högre prioritet i samtliga nivåer.
2.3.4

Innehåll och utformning i agendorna varierar

En genomgång av antagna agendor och remissbehandlade agendor
visar att länen har valt att strukturera innehållet på olika sätt. Flera
agendor har eller kommer att ha tydligt avgränsade avsnitt med
insatser kopplade till specifika sakområden, såsom e-förvaltning/etjänster och e-hälsa. Andra län har valt att ge agendan tematiska eller
mer övergripande indelningar där flera sakområden vävs samman
exempelvis att strukturera agendan utifrån olika livssituationer, där
insatser för bland annat pensionärer ges ett eget avsnitt i agendan. I
flertalet agendor har dessutom insatser med koppling till bland annat
miljö och jämställdhet lyfts fram i olika avsnitt i agendorna.
Det finns också en stor variation i hur agendorna har utformats.
Några län har utformat agendan som ett relativt kortfattat strategieller måldokument med övergripande inriktningar för länets fortsatta digitaliseringsarbete. Detta kan jämföras med ett flertal län
som i stället har valt att skapa en regional digital agenda som har en
detaljerad handlingsplan med utförliga beskrivningar av nuläget och
specifika insatser.
2.3.5

Länen har tydliga uppfattningar om sina styrkeområden

Respondenterna till webbenkäten har rankat de digitala sakområden
som de anser utgör regionala styrkeområden. Bredband och elektroniska kommunikationer är fortsatt ett område som betraktas som
ett regionalt styrkeområde. Åtta av tjugo län lyfter fram det som
sitt primära styrkeområde. Femton av tjugo län lyfter fram det som
ett av de tre främsta styrkeområdena. Nästa samtliga län – sexton av
tjugo – anser också att de ligger relativt långt framme inom området
digital kompetens. Endast tre län ser det emellertid som sitt primära
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styrkeområde. Företrädare i nio län uppfattar att de ligger relativt
långt framme när det gäller digitalisering inom områdena hälsa, vård
och omsorg, varav fem län ser det som sitt primära styrkeområde.
Figur 2.2

Antal län som bedömer att de innehar en styrkeposition
inom olika digitala sakområden
Annat:

Informationssäkerhet
Entreprenörskap och…
Digitalt utanförskap/innanförskap
Skola och utbildning
E-tjänster/e-förvaltning
Digital kompetens
Hälsa, vård och omsorg
Bredband och elektroniska…

0

5
Top 3

10

15

Top 1

Not. Top 1 anger hur många län som har angett att respektive digitalt sakområde som sin främsta
styrkeposition. Top 3 anger hur många län som har angett respektive digitalt sakområde som ett av de
tre främsta.
Källa: Ramböll.

2.3.6

Digitaliseringsfrågorna uppfattas vara prioriterade
i både kommunalt och regionalt utvecklingsarbete

Tidigare uppföljningar har visat att processerna för de digitala agendorna ofta hänger samman med de regionala utvecklingsstrategierna och att den regionala digitala agendan generellt ses som en del
eller specificering av den regionala utvecklingsstrategin.
Företrädare från kommuner respektive regioner (landsting, regionförbund och kommunförbund) och länsstyrelser är samstämmiga i att
länen fortsatt arbetar aktivt för att säkerställa att de regionala digitala
agendorna knyter an till de regionala utvecklingsstrategierna.
Det finns också en tydlig uppfattning från såväl regionala som
kommunala företrädare om att digitaliseringsfrågorna även är prioriterade i kommunernas strategiska utvecklingsarbete. Endast tre län
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pekar på att digitaliseringsfrågorna saknar prioritet i kommunernas
utvecklingsarbete.
En företrädare för en kommun betonar att digitaliseringsfrågorna prioriteras i varierande utsträckning i kommunens strategiska
utvecklingsarbete. Inom specifika områden, såsom vård och omsorg samt skolan, har digitaliseringen fått ett förhållandevis brett
genomslag i det kommunala utvecklingsarbetet, vilket enligt företrädaren kan förklaras av nationella insatser inom just dessa områden. Andra digitaliseringsfrågor, såsom e-tjänster, prioriteras oftast
i lägre utsträckning av enskilda kommuner. Företrädaren menar att
det krävs gemsamma nationella eller regionala lösningar att luta sig
mot för att kommuner på allvar ska prioritera e-tjänster i det strategiska utvecklingsarbetet.

2.4

Nyttor och konsekvenser av regionala digitala
agendor

2.4.1

Medverkande i arbetet upplever egna nyttor

De personer som har deltagit i arbetet med de regionala digitala
agendorna har lyft fram en rad nyttor som kommit dem personligen till del. En tydlig majoritet anser att deras medverkan har gett:
• Kunskap om digitalisering som de kan använda i sitt arbete/uppdrag.
• Kontakter som de har nytta av i sitt arbete/uppdrag.
• Förståelse för vad andra aktörer i länet gör för att bidra till
digitaliseringen.
• Motivation att bidra till digitaliseringen i länet.
En kommunal företrädare menar att medverkan i arbetet med den
regionala digitala agendan framför allt har gett nya kontakter med
personer som arbetar med liknande frågor inom andra områden och
inom andra verksamheter i länet. Men arbetet har också belyst de
utmaningar som ligger i att få olika typer av aktörer i länet att samverka kring digitaliseringsfrågorna. Bland annat har aktörernas olika
förutsättningar för att driva ett aktivt digitaliseringsarbete blivit
uppmärksammat i och med agendaarbetet.
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De flesta län anser att agendorna gör positiv skillnad

Det stora flertalet respondenter tror att agendaarbetet kommer att
göra positiv skillnad. Två av fem respondenter till webbenkäten instämmer helt med påståendet om att de regionala digitala agendorna
kommer att få långsiktigt positiva effekter för länens digitalisering
fram till 2020. Drygt tre av fyra instämmer helt eller delvis med påståendet. Sett till fördelningen över länen instämmer en majoritet helt
med påståendet i sex av tjugo län: Dalarnas, Jämtlands, Jönköpings,
Gotlands, Kalmar och Västerbottens län. En majoritet instämmer
helt eller delvis i påståendet i sjutton av tjugo län. Tjänstemän på
Länsstyrelser ser mest positivt på agendaarbetets långsiktiga påverkan.
De nyttor för länen som deltagarna i arbetet med de regionala
digitala agendorna rankat högt är att de:
• Skapar en samstämmig bild över vilka digitaliseringsfrågor som
behöver prioriteras i länet (16 av 20 län).
• Stärker kommunernas samverkan i länet kring digitalisering (16
av 20 län).
• Skapar hållbara strukturer och nätverk för samverkan kring
digitalisering i länet (15 av 20 län).
• Mobiliserar kommunerna i länet kring digitalisering (14 av 20 län).
• Mobiliserar andra viktiga organisationer/aktörer i länet kring
digitalisering (15 av 20 län).
Deltagare från regioner (landsting, regionförbund, kommunförbund) och länsstyrelser instämmer i ovan påståenden i något större
utsträckning än deltagare från kommuner. Den främsta skillnaden
mellan de två grupperna handlar om arbetet har mobiliserat andra
viktiga organisationer/aktörer i länet kring digitalisering. En tydlig
majoritet av de som representerar regioner och länsstyrelser anser
att arbetet har mobiliserat andra viktiga organisationer/aktörer i
länet, medan drygt hälften av kommunerna instämmer i påståendet.
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Agendorna bedöms göra störst positiv skillnad
inom bredbands- och e-förvaltningsområdet

I uppföljningen har särskilda sakområden identifierats där agendan
bedöms göra störst positiv skillnad för det regionala digitaliseringsarbetet. Störst positiv skillnad bedöms agendan göra inom områdena
bredband, elektroniska kommunikationer och e-tjänster/e-förvaltning.
Figur 2.3

Antal län som bedömer att den regional digitala agendan
kommer att göra störst positiv skillnad till 2020 för olika digitala
sakområden
Entreprenörskap och
företagsutveckling
Digital kompetens
Skola och utbildning
Top 3

Hälsa, vård och omsorg

Top 1

Digitalt utanförskap/innanförskap
E-tjänster/e-förvaltning
Bredband och elektroniska
kommunikationer
0

5
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20

Not. Top 1 anger hur många län som har angett att den regionala digitala agendan kommer att göra
störst positiv skillnad. Top 3 anger hur många län som har angett respektive digitalt sakområde som
ett av de tre främsta.
Källa: Ramböll.

2.5

Lärdomar och slutsatser från länens
digitaliseringsarbete

Berörda aktörer lyfter fram ett antal faktorer som särskilt viktiga
för att nå framgång i det fortsatta digitaliseringsarbetet i länen. De
nyckelord som ses bäst anses fånga in dessa är i ordningsföljd: samverkan, engagemang, vilja, samarbete, kompetens, samordning, förankring, kunskap, resurser, enighet och delaktighet.
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Respondenterna lyfter även fram ett antal faktorer som utgör
särskilt stora utmaningar för att nå framgång i det fortsatta digitaliseringsarbetet i länen. De nyckelord som ses bäst anses fånga in
dessa är: samverkan, resurser, engagemang, finansiering, prioritera,
ekonomi, pengar, kompetens, bredbandsutbyggnad och förankring.
2.5.1

Tre förklaringsfaktorer till regional framgång
utmärker sig

Ett annat sätt att identifiera viktiga framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet är att statistiskt testa vilka faktorer som uppvisar ett
tydligt samband med bedömd framgång i arbetet. Tre förklaringsfaktorer utmärker sig i analysen och uppvisar ett tydligt positivt
samband med länens bedömningar kring i vilken utsträckning som
agendorna bedöms få långsiktiga positiva effekter för länens digitalisering fram till 2020:
• Digitaliseringsfrågorna är prioriterade inom det regionala utvecklingsarbetet.
• Agendaarbetet har förankrats brett inom länet.
• Deltagare har blivit motiverade till att bidra till digitaliseringsarbetet.
2.5.2

Sex lärdomar är särskilt viktiga inför det fortsatta
arbetet i länen

Respondenterna till webbenkäten ombads beskriva de viktigaste
lärdomar att ta hänsyn till i det fortsatta digitaliseringsarbetet:
1. Samverkan – mellan berörda nyckelaktörer från alla sektorer
anses vara en förutsättning för framgång. I det anges kommunerna vara särskilt viktiga. Vikten med förankring och regionalt
helhetsperspektiv i länet poängteras. Man måste motverka att
lokala intressen och brist på resurser/kompetens i kommunerna
hindrar arbetet och synen på samverkan som en möjliggörare,
inte ett hot, måste spridas.
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2. Förankring – såväl på den politiska ledningsnivån som i verksamheterna och hos allmänheten – är viktigt för att arbetet ska
gå framåt. Deltagare ser att arbetet kräver tid och resurser och
koordinering på flera plan och mellan flera organisationer/förvaltningar. Det lyfts också fram hur viktigt det är att tydligt förklara nyttoeffekter som motiverar kostnaderna samt att kommunikation i olika sammanhang och tid för förankring är viktigt.
3. Långsiktighet – i digitaliseringsarbetet är en förutsättning för att
nå framgång. Det tar tid att skapa samsyn och långsiktighet. Det
räcker inte att enbart bedriva digitaliseringsarbetet i projektform. För att få handlingskraft behöver regionen och länet ta
gemensamma beslut och våga satsa på digitaliseringen. En person uttrycker det som att tillräckligt mycket fakta redan nu talar
för att det är ofrånkomligt att öka takten på arbetet ifall länet
och regionen ska hinna följa med på det ”digitala välfärdståget
som är på väg att lämna perrongen”.
4. Tydlig regional samordning/styrning – behövs för att arbetet
ska gå framåt. Det måste finnas någon som leder och styr det
fortsatta arbetet och ser till att målen realiseras. Vidare understryks att utan tydlig ledning, samverkan och strategi händer
inget. Gräsrotsrörelser måste mötas av incitament och samordning uppifrån. I dag, säger en deltagare, ”har vi en kastrull med
kokande vatten – utan lock (ledning) försvinner all energi ut i
luften men med lock kan det bli ett ånglok som driver arbetet
framåt”.
5. Resurser – måste avsättas för att kunna gå från ord till handling.
Såväl regionala och kommunala resurser som incitament och
smörjmedel för utveckling, ”det räcker inte med Vinnova”. En
annan aktör säger att bristande ekonomiska resurser fördröjer
det viktiga utvecklingsarbetet som kan bidra till viktig kostnadseffektivitet i framtiden.
6. Satsa på konkreta insatser och visa fortlöpande på nyttan av
digitaliseringsarbetet – Det uttrycks bland annat som att inte
uppfinna hjulet igen utan se till att det blir bättre och mer
användbart. Hitta snabba/enkla insatser för att skapa bra exempel och därmed ett positivt arbete bedöms som betydelsefullt.
Hur detta kommuniceras och paketeras blir därför också viktigt.
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Sakområden som behöver prioriteras på nationell,
regional och kommunal nivå framöver

Det finns ett antal sakområden som behöver prioriteras för att
driva digitaliseringsarbetet. På nationell, regional respektive kommunal nivå har aktörerna pekat ut de områden som behöver prioriteras framöver.
Figur 2.4

Digitala sakområden som deltagarna i länens regional digitala
agendaprocesser anser behöver prioriteras fram till 2020
på nationell, regional respektive kommunal nivå
Annat:
Skola och utbildning
Miljö och klimat
Kultur
Informationssäkerhet
Hälsa, vård och omsorg
E-tjänster/e-förvaltning

Entreprenörskap och företagsutveckling
Digitalt utanförskap/innanförskap
Digital kompetens
Bredband och elektroniska kommunikationer
0%
Nationell nivå
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Regional nivå
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Kommunal nivå

Källa: Ramböll.

Nationell prioritet
I 16 av 20 län anser en majoritet av respondenterna att bredband
och elektroniska kommunikationer bör ha högst prioritet på nationell nivå. I resterande län uppger tre län att e-tjänster/e-förvaltning
behöver prioriteras högst på nationell nivå. Ett län anser att digitalt
utanförskap/innanförskap samt entreprenörskap och företagsutveckling bör ha högst prioritet på nationell nivå.
På kort sikt, fram till 2020, lyfter var femte aktör att stöd för
bredbandsutbyggnad behöver prioriteras från nationellt håll under
de kommande fem åren. Därefter anser de att finansieringsstöd bör
prioriteras från nationellt håll framöver.
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Regional prioritet
I 14 av 20 län anser merparten av aktörerna att bredband och elektroniska kommunikationer behöver ha högst prioritet på regional nivå.
I tre län menar de i stället att e-tjänster/e-förvaltning behöver prioriteras. I resterande två län uppger de flesta respondenter att hälsa,
vård och omsorg bör ha högst prioritet på regional nivå.
På kort sikt bör högst prioritet vara tydligare styrning och samordning från regionalt håll ha för att driva på digitaliseringsarbetet
fram till 2020, även efter att agendan är antagen. Därefter anser de
berörda aktörerna att bredbandsutbyggnad behöver prioriteras
fram över på regional nivå.
Kommunal prioritet
En majoritet av aktörerna i 12 av 20 län anser att bredband och
elektroniska kommunikationer behöver ha högst prioritet på kommunal nivå. Bland resterande län vill merparten i fyra län prioritera
e-tjänster/e-förvaltning. I tre län menar de flesta i stället att digital
kompetens bör prioriteras högst på kommunal nivå. I ett län anser
de att skola och utbildning behöver ha högst prioritet i kommunernas digitaliseringsarbete.
På kort sikt anses också samverkan med andra kommuner vara
det som högst bör prioriteras från kommunalt håll fram till 2020.
Vidare anser aktörerna att digital kompetens, samt digitalt utanförskap bör prioriterats från kommunalt håll framöver.
2.5.4

Utmaningar för arbetet

De skäl som angetts till att arbetet med att ta fram en agenda inte
fungerat är avsaknad av tillräckliga resurser och brist på intresse
bland centrala aktörer.
En knapp majoritet av respondenterna anser att det har funnits
tillräckligt med resurser för att projektleda och samordna framtagandet av agendan och endast i nio av tjugo län instämmer majoriteten i att det funnits tillräckligt med resurser. Det finns dock stora
skillnader mellan länen när det gäller berörda aktörers uppfattning
om resursbehov.
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Bristande tillgång till externa medel för att driva projekt och
insatser inom digitaliseringsarbetet lyfts också fram som en avgörande fråga i många län. I endast ett av 20 län anser en majoritet att
det har funnits tillräckligt med externa medel för att driva projekt
och i två län anser ingen av de tillfrågade att medlen varit tillräckliga.
En kommunal företrädare menar att det krävs finansiering från
såväl nationellt som regionalt håll för att kommunerna ska kunna
driva ett aktivt digitaliseringsarbete. Särskilt små kommuner har inte
tillräckligt med resurser och därför blir insatserna heller inte tillräckligt omfattande.
Vid föregående uppföljning framkom även att personalomsättning bland nyckelfunktioner och organisatoriska förändringar i förekommande fall inneburit betydande utmaningar för arbetet med att
ta fram en agenda. Detta har utgjort ett betydande problem för
arbetet i var fjärde län. Endast tre län pekar på att personalomsättningen inte haft någon negativ påverkan på arbetet.
Det finns även väsentliga skillnader mellan länen när det handlar
om organisatoriska förändringar haft negativ inverkan på arbetet
med de regionala digitala agendorna. I fyra av 20 län anser en majoritet att organisatoriska förändringar (ex. regionbildning) har påverkat agendaarbetet negativt. I tre av länen har en regionbildningsprocess genomförts under de senaste åren och i det fjärde länet har
den regionala aktör som lett agendaarbetet genomgått en omfattande organisationsförändring under samma period.
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3

Digitaliseringens
transformerande kraft

3.1

Digitaliseringen förändrar samhället

Digitaliseringen är katalysatorn, möjliggöraren och motorn i den
samhällsutveckling vi befinner oss i sedan ett par decennier.1 Utvecklingen innebär helt nya förutsättningar för samhället och människan.
Digitaliseringen förändrar hur vi gör saker, hur vi upplever saker,
hur vi tar oss an uppgifter och hur vi finner lösningar. Digitaliseringen och användningen av ny teknik förändrar i och med det
förutsättningar och villkor för företag och offentlig sektor, för
arbetsliv och utbildning och för tillit och social sammanhållning i
samhället. Digitaliseringen transformerar samhällets viktigaste delar
– tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demokrati.
Samhällsutvecklingen har genom historien varit nära sammanlänkad med den tekniska utvecklingen. Det som är särskilt kännetecknande för den av digitaliseringen drivna samhällsutvecklingen
är hastigheten. Utvecklingen är exponentiell. Det beror på att informations- och kommunikationstekniken (it) kontinuerligt och snabbt
utvecklar högre prestanda, nya användningsområden och funktioner samt att användarnas intresse för och kompetens att använda
tekniken ständigt växer och driver utvecklingen.
Vad menas då med digitalisering? Vad är det egentligen? Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan
människor, verksamheter och saker blir självklara. Möjligheten att
samla in, tolka, tillämpa och utveckla allt större kvantiteter av data
1

Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Kansliet för strategisk analys(2014), Strategiska
trender i globalt perspektiv, 2025: en helt annan värld? s. 50.
www.regeringen.se/sb/d/19624/a/249458 (Hämtad 2015-10-21).
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digitalt medför att det uppstår utvecklingsmöjligheter inom de
flesta områden.2 Det digitala innebär möjligheter till tidsoptimering
som inte tidigare funnits. Information kan nås och spridas direkt.
Interaktionen via digitala plattformar gör att transaktionskostnaderna för kontakt och kommunikation, varor och tjänster blir
mycket låga. Det innebär en växande marknad för digitala mellanhänder. Traditionella mänskliga mellanhänder och administrationshandläggning behövs i mycket liten utsträckning i det digitala samhället.3
Eftersom allt som sker digitalt lämnar digitala spår möjliggörs
insamling och tolkning av stora mängder data. Dessa data kan tillämpas för olika saker, såsom kunskapsuppbyggnad och analys, utveckling av tjänster och varor och för kvalitets- och förbättringsarbete
inom de flesta områden. Analys av stora mängder data innebär att
vår kunskap om och förståelse av människan, samhället och miljön
kommer att förändras. Det påverkar våra sätt att arbeta med de utmaningar vi står inför inom tillväxt och välfärd, arbetsmarknad och
utbildning liksom inom hälsa, vård och omsorg. Digitaliseringen
vidgar och stärker möjligheterna att arbeta med klimatutmaningar
för att skapa hållbarhet för klimat och miljö. Analys av stora datamängder kommer också förändra hur delaktighet och jämlikhet i
samhället kan definieras, mätas och utvecklas.
Då digitaliseringen förändrar vad vi gör, hur vi gör och vad som
går att göra innebär utvecklingen en omvälvande förändring, en
transformering av samhället. En transformering innebär något mer
än utveckling. Det innebär att det som varit fasta hållpunkter, delar
som utgör en helhet, själva kartan, radikalt förändras till något nytt.
Såväl förutsättningar, former och processer som produktion, varor
och tjänster blir annorlunda och nya även om de svarar mot såväl
generella och tidslösa behov som mer tidsbundna och specifika.
De nya förutsättningarna ställer krav på företag att utveckla nya
affärsmodeller, tjänster och varor, och på den offentligt finansierade
sektorn att utveckla effektiva verksamheter som möter individers
2

Digitaliseringskommissionen definition av digitalisering. Se delbetänkande SOU 2015:28
Gör Sverige i framtiden – digital kompetens s. 99.
3
Se exempelvis Digitaliseringskommissionens delbetänkande (2015) Om Sverige i framtiden
– en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65. och kapitlen Regårdh, Patrik
(2015), Värdeskapandes nya logik, och Felländer, Anna (2015), Digitaliseringens möjligheter
och utmaningar.
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behov med god kvalitet. Kunskap kommer kontinuerligt behöva
byggas upp för att förstå vad utvecklingen innebär för individens
rättigheter och skyldigheter i förhållande till det offentliga, näringslivet, civilsamhället och andra människor.
3.1.1

Flera starka utvecklingstrender driver tillsammans
utvecklingen

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn
i samhället fram till år 2025.4 Den verkar dock tillsammans med ett
antal andra pågående genomgripande samhällstrender som var och
en för sig driver utvecklingen.5
Figur 3.1

Pågående samhällstrender

4

Regeringskansliet, Kansliet för strategisk analys (2014), Strategiska trender i globalt perspektiv, 2025: en helt annan värld? s. 50, www.regeringen.se/sb/d/19624/a/249458
5
För utförligare beskrivningar av globala megatrenderna se Regeringskansliet, Framtidskommissionen (2013), Svenska framtidsutmaningar, slutrapport Ds 2013:19, och Regeringskansliet (2009), Utvecklingskraft och omställningsförmåga, Globaliseringsrådets kanslis slutrapport.
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Den ökade globaliseringen innebär att världens länder i allt högre
utsträckning integreras genom att marknader för investeringar, för
utbud av varor och tjänster och arbetskraft blir globala. Integreringen sker även genom att skeenden, beteenden och beslut i vissa
länder får konsekvenser även för andra t.ex. avseende miljö och klimat
samt människors livsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Nationalstater blir genom globaliseringen mer beroende av varandra och av
att samverka. Även konkurrensen mellan individer ökar såväl lokalt,
nationellt som globalt avseende exempelvis utbildnings- och yrkesmöjligheter vilket påverkar människors livsvillkor.
Individualiseringen innebär att en förskjutning skett i synen på
relationen mellan medborgare och samhällsinstitutioner i mer liberal
riktning. Det handlar framför allt om att rättigheter och skyldigheter ska utgå från individen och att även de offentliga samhällsinstitutionerna ska svara mot medborgarnas preferenser. Denna
utveckling har pågått under hela 1900-talet och varit en huvudlinje i
jämlikhet- och jämställdhetsarbetet i samhället. Valfrihetsreformerna som införts under de senaste decennierna inom vård, omsorg
och skola är exempel på detta. Digitaliseringen stärker denna utveckling då den möjliggör kunskapsuppbyggnad om, förståelse för
och utformning av varor och tjänster utifrån individen. I Sverige
har individualiseringen haft mycket stort genomslag i såväl attityder som i lagstiftning, offentlig sektor och inom näringslivet.
Kunskapssamhället innebär att efterfrågan på välutbildad arbetskraft ökar inom de flesta yrkesområden. Det gäller särskilt i länder
som Sverige som tillhör de gamla industriländerna där arbeten och
tillväxt i allt större utsträckning finns och kommer att finnas inom
de kunskapsintensiva tjänstesektorerna. Såväl produktion av varor
som tillhandahållande av tjänster kommer att kräva en högre specialisering av kunskaper hos de som arbetar. Kunskapssamhället syftar
också på det ökade behovet av kunskaper som krävs för att leva och
verka i ett alltmer komplext samhälle.
Urbaniseringen innebär att allt fler människor i arbetsför ålder
flyttar till städer och tillväxtregioner. Den kunskapsintensiva tjänstesektorn är beroende av kluster av företag, individer och kapital.
Genom dessa nås kritisk massa – kunskapsmässigt, kreativt och
resursmässigt. Sverige har en växande andel av arbetskraften som
arbetar inom kunskapsintensiva verksamheter. Denna arbetskraft
har stora incitament att flytta till städerna eftersom den kunskaps-
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intensiva tjänstesektorn främst utvecklas där. I Sverige växer städerna och många mindre kommuner ser krympande resurser i form av
exempelvis skattebaser, andel arbetsföra i befolkningen och tillgång
till kompetent arbetskraft. Konkurrensen om företag, arbetskraft
och kapital ökar mellan kommuner och regioner. I Sverige finns sedan
länge stora skillnader i regionala/lokala förutsättningar för tillväxt
och utveckling.
Större mångfald och pluralism i samhället innebär att allt fler
människor från olika länder med olika bakgrund, erfarenheter, språk,
kulturell identitet, religiös tro och attityder bor och lever i Sverige.
Storstädernas tillväxt och den mobilitet som ett modernt liv innebär gör även att många bor, studerar och arbetar i andra länder under
perioder av sitt liv. En mångfald i samlevnadsformer har vuxit fram
under de senaste decennierna och allt fler lever inte i traditionella
familjer. Den ökande mångfalden innefattar också en utveckling mot
ökande skillnader i människor livsvillkor. Det här är en global utveckling. Skillnaderna har ökat mellan människor som har tillgång
till mycket respektive lite resurser. I Sverige har vi sedan 1990-talets
kris ökade klyftor i samhället.
Miljö- och klimatfrågan är en av de mest angelägna frågorna inför
framtiden. Människans inflytande över ekosystemens dynamik ökar
alltmer från den lokala nivån till hela biosfären. Globalt har den
institutionella kapaciteten att förvalta ekosystemen utvecklas långsammare än utnyttjandet av dem. Det innebär att resultatet av mänsklig påverkan har gjort att många ekosystem blivit mindre produktiva när det gäller att generera ekosystemtjänster som matproduktion,
vattenrening och klimatreglering – tjänster som samhället och våra
globalt sammanvävda ekonomier är fundamentalt beroende av.6
Globalt sker också en utveckling av allt fler konflikter i kampen om
naturresurser. Ett omfattande arbete pågår, på olika nivåer i samhället, för att utveckla tekniska lösningar för frågorna samt för att
förändra beteenden.
Nyttjandeekonomi innebär att ekonomin baseras på användning
av tjänster till skillnad från ägande av produkter. Digitaliseringen
möjliggör att varors och tjänsters vilande överkapacitet omsätts i
ekonomin och att vi betalar för användning eller nyttjande. Privatpersoner, företag, offentlig sektor och civilsamhället kommer i allt
6

Se exempelvis www.stockholmresilience.org/21/research.html
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högre utsträckning att betala för nyttjande av tjänster och samhällets
ekonomi byggs upp av detta. En stor del av svensk ekonomi utgörs
av försäljningar mellan företag (B2B) och utvecklingen av tjänster
växer snabbt här. Delningsekonomin är en del av nyttjandeekonomin
och handlar om interaktioner medborgare emellan. Denna innefattar
såväl kommersiella former för delande som icke-kommersiella.
Den tekniska utvecklingen med sensorer, robotar och automatisering innebär tillsammans med internet att helt nya saker är möjliga att göra. Sakernas internet handlar om att allt fler saker kopplas
upp mot internet vilket kommer förändra våra vardagsliv, vårt
arbetsliv, företags och offentlig sektors verksamhet etc.
Utvecklingstrenderna samspelar och driver varandra vilket leder
till den allt snabbare transformationen i samhället som vi befinner
oss i.
3.1.2

Det finns stora möjligheter men också utmaningar

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter berör inte bara det som vi
traditionellt benämner som it eller ikt. De finns inom tillväxt och
arbetsmarknad, utbildning och kompetensutveckling, fördelningsoch trygghetssystem, hälso- och sjukvård, social sammanhållning och
demokrati. Förståelse för och kunskap om digitaliseringen måste
därför i högre utsträckning integreras i arbete inom samtliga politikområden.
Tekniska framsteg förändrar samhällets ekonomi, dvs. hur vi
producerar de saker och tjänster vi behöver och vill ha. Därmed
förändras också samhällets sociala strukturer och institutioner. Vårt
sätt att tänka, våra idéer om vad vi är och vad vi kan göra påverkas i
en ständig växelverkan mellan vad som är möjligt att tänka och göra
under en viss tid och vad nya tekniska upptäckter möjliggör. Transformeringen sker inom så gott som alla områden. Inom vissa mer
omstörtande och s.k. disruptivt, som exempelvis inom musik- och
mediebranschen. Inom andra sker transformeringen mer stegvis eller
s.k. evolutionärt, som exempelvis inom skola och utbildning.
Transformeringen innebär stora utvecklingsmöjligheter och ger
skäl för en stark framtidstro men det finns också utmaningar för
det vi värdesätter i vårt samhälle.
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Vilket samhälle kommer vi att ha framöver? Kommer det vara
ett digitaliserat, individualiserat demokratisk, klimatsmart och hållbart samhälle där nyttjandeekonomin, där tillgång till nyttjande
snarare än ägande, har en allt större betydelse? Kommer det vara ett
samhälle där vi arbetar mindre men välfärden är bättre än i dag?
Eller kommer det att vara ett samhälle där resurserna, såväl de ekonomiska som de kulturella och sociala, är mycket ojämnt fördelade,
där ojämlikhet och maktlöshet växer och där människors integritet
hotas? Ett samhälle där demokratin är satt på undantag då globala
företag har så omfattande makt att folkvalda politiker i realiteten
inte har någon? Kommer vissa enskilda personer ha kompetens,
resurser och makt att sätta villkoren för andra människor?
Digitaliseringens påverkan i samhället utifrån fyra områden
Utvecklingen kan gå åt olika håll. Digitaliseringskommissionen vill
belysa utvecklingen och vad digitaliseringen betyder inom ett antal
områden i samhället där det finns såväl möjligheter som utmaningar.
Man kan dela in samhället och dess utveckling på många olika sätt.
Utredningen har valt en struktur där samhället delas in i fyra områden; ekonomi, arbete, samhällsinstitutioner samt infrastruktur. Inom
vart och ett av dessa beskrivs utvecklingen utifrån där centrala områden. Dessa delar påverkas starkt av samhällsutvecklingen och
digitaliseringen.
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Samhällsområden

Ekonomin i samhället transformeras på genomgripande sätt av digitaliseringen. Utvecklingen av ekonomin till följd av digitaliseringen
beskrivs för näringsliv, offentlig verksamhet, individ och välfärd.
Arbete förändras på flera sätt av digitaliseringen. Stora förändringar sker av arbetsmarknaden och inom utbildning- och kompetensområdet. Arbetsmiljön berörs liksom de villkor och regler som
finns inom arbetsmarknadsområdet.
Samhällsinstitutioner i form av värderingar, tillit och sammanhållning påverkas av digitaliseringen, vilket även kan komma att få
betydelse för demokratins utformning och gestaltning i praktiken.
Lagar och regelverk utmanas av digitaliseringen.
Infrastruktur är en förutsättning för digitalisering. Det handlar
både om tillgång till och infrastrukturens funktionalitet. Utvecklingen innebär att öppna data, integritet och säkerhet är centrala
delar.
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Ekonomi
Samhällsområde – Ekonomi

Ekonomin i samhället kan delas in på flera olika sätt. Den består av
alla ekonomiska företeelser och ekonomiska aktiviteter som sker
mellan olika aktörer. Aktörer som utgör olika delar av samhällets ekonomi är t.ex. hushåll, företag, offentlig sektor och banker. Sveriges,
liksom de flesta länders ekonomi, är i dag alltmer beroende av andra
länders ekonomier till följd av globaliseringen.
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Ekonomin förändras genom digitaliseringen
Digitaliseringen skapar radikalt nya förutsättningar som gör att
etablerade affärs- och verksamhetsmodeller utmanas och etablerade
strukturer förändras i grunden.7 Digitaliseringen innebär att fysiska
varor i hög utsträckning blir digitala tjänster och att digitala plattformar effektiviserar och internationalisererar tjänster som tidigare
var lokala samt att den traditionella produktionen effektiviseras.8
Nya begrepp formuleras för att fånga delar av den förändring
som ekonomin genomgår. Nyttjandeekonomi9 är ett sådant begrepp
som Digitaliseringskommissionen tycker är användbart. Begreppet
fångar hur ekonomin förändras till att baseras på användning av
tjänster i stället för en ekonomi som bygger på ägande av produkter. Det beror på att logiken i den nya digitala ekonomin skiljer sig
från den i industrisamhället. Industrisamhällets värdeskapande bygger
på hierarkiskt styrda processer av produktion av varor för en massmarknad, medan nyttjandeekonomin fokuserar på dynamiska och
individuella tjänster som både genereras och distribueras via digitala
nätverk. Ett exempel är att företag erbjuder oss att streama musik
i stället för att köpa cd-skivor.
Delningsekonomi är ett annat användbart begrepp. Delningsekonomin utgör en del av nyttjandeekonomin. Framväxten av delningsekonomin beror på att digitaliseringen ger möjligheter till att
med låga transaktionskostnader matcha utbud och efterfrågan. Det
reducerar den vilande överkapaciteten gällande både varor och
tjänster. Traditionella mellanhänder ersätts av digitala plattformar.10
Delningsekonomin handlar om interaktionen individer emellan (peerto-peer), snarare än företag som hyr ut sina resurser till konsumenter (företag-till-konsument).11 Det kan t.ex. handla om att man
7
Regårdh, Patrik (2015), Värdeskapandets nya logik, s. 326 i Digitaliseringskommissionens
delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter,
SOU 2015:65.
8
Breman, Anna, Felländer, Anna (2014) Diginomics – nya ekonomiska drivkrafter,
Ekonomisk debatt, nr 6, årgång 42.
9
Begreppet förs fram av Regårdh, Patrik (2015), Värdeskapandets nya logik, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65.
10
Felländer, Anna (2015), Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, s. 76 i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65.
11
Frenken, K, Meeln, T., Arets, M. & van de Glind, P. (2015) Smarter regulation for the
sharing economy, i The Guardian, 20 maj 2015.
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betalar för att låna skridskor eller annan utrustning av någon, för
att samåka eller för att använda andras bostäder. Detta innefattar
såväl kommersiella former för delande som icke-kommersiella, det
vill säga hyra såväl som byta, låna, ge och få. I en del definitioner
inbegrips inte bara delande av varor och utrymmen utan även
tjänster, kunskap och andrahandsmarknader.12 Gemensamt är dock
att fokus flyttas från enskild konsumtion och privat ägande till tillgång till en vara eller tjänst. Digitaliseringskommissionen använder
det kombinerade begreppet nyttjande- och delningsekonomi.
Individen är följaktligen i centrum i ekonomin på ett sätt som
tidigare inte varit fallet. Det sker dels på så sätt att tjänster och varor
utformas utifrån användarens individuella behov, önskemål och
krav, dels utifrån att användaren integreras i utvecklingsprocessen
av nya varor och tjänster. Det påverkar innovationsprocesserna där
förbättringar i allt högre utsträckning sker i samarbete och samverkan med olika användare och aktörer inom näringsliv, offentlig
verksamhet, forskningsinstitutioner och civilsamhälle.
3.2.1

Näringsliv

Att digitaliseringen möjliggör nya typer av dataflöden, varor, tjänster
och kapital påverkar näringslivet på flera sätt. Det första är att
fysiska varor i hög utsträckning omvandlas till digitala tjänster, med
lägre kostnader för produktion, distribution och användning. Tidigare köpte kunden en tryckt tidning, en skiva eller en spelkonsol,
i dag konsumeras och distribueras nyheter, musik och spel i hög grad
digitalt. Det andra är att digitaliseringen effektiviserar traditionell
produktion och distribution. Till exempel möjliggör allt bättre
artificiell intelligens att robotar inom tillverkningsindustrin kan göra
mer avancerade sysslor än tidigare. Det tredje är att digitala plattformar effektiviserar och internationaliserar tjänster och produkter
som tidigare var lokala. Det gäller alltifrån internetbokning av flygresor till e-handelsplattformar som gör att mellanhänder kan slopas
eftersom efterfrågan och utbud möts på ett effektivare sätt.13
12

Botsman, R. & Rogers, R. (2011). What's mine is yours: How collaborative consumption is
changing the way we live.
13
McKinsey (2014), Global flows in a digital age: How trade, finance, people and data connect
in the world economy.
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Digitalisering – den fjärde industrialiseringen
Företag har sedan en tid successivt digitaliserat sina processer och
verksamheter. Fokus låg inledningsvis på interna förenklingar och
kostnadsbesparingar men nu handlar digitaliseringen alltmer om verksamhetsutveckling och hur tekniken kan användas i att utveckla nya
erbjudanden och innovationer, i marknadsföring och i att upprätthålla en relation med kunder.14
Vi befinner oss på det sättet i början av vad som kan karaktäriseras
som en tredje industriell revolution, lika omvälvande som mekaniseringen och utvecklingen av ångkraften (den första industriella
revolutionen) i mitten av 1700-talet och utvecklingen av elektriciteten och förbränningsmotorer (den andra industriella revolutionen)
i slutet av 1800-talet.15 Vissa talar om digitaliseringen som den fjärde
revolutionen, eller Industri 4.016 och räknar då också in elektroniken som en tredje revolution.
För industriföretag innebär digitaliseringen stora förändringar i
utvecklingen av produkter och produktionssystem. Det handlar om
datadrivna innovationer och utvecklandet av sakernas internet genom
automatisering, sensorer och artificiell intelligens. Detta kommer
få stora effekter på robotiseringen av arbetslivet och vilka uppgifter
som överförs till datorer framöver. Utvecklingen har nu nått en
mognad som gör att vi under det närmaste decenniet står inför betydande marknadsintroduceringar av nya verktyg, varor och tjänster.17
Automatisering av tillverkningsprocesser möjliggör stor flexibilitet,
hög kundanpassning och lönsamhet med lägre volymer.
Digitaliseringen är och kommer att vara tillväxtmotorn såväl
inom tillverkningsindustrin som inom tjänstesektorn. Studier av itsektorns bidrag till tillväxten visar att den ökar. Under perioden
1995–2005 stod sektorn för 32 procent av tillväxten vilket ökade till
14

Regårdh, Patrik (2015), Värdeskapandets nya logik, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
15
Brynjolfsson & McAfee, (2014) The second Machine Age: Work, Progress and Prosperity in
a time of brilliant Technologies. W. W. Norton & Company Inc. New York., Regårdh, Patrik
(2015), Värdeskapandets nya logik, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i
framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
16
Termen Industri 4.0 användes först vid Hannover Messe, industrimässa i Hannover
år 2011, med tema Industri 4.0. De tre första industriella revolutionerna är ångmaskinen,
elektriciteten och elektroniken.
17
Regeringskansliet, Kansliet för strategisk analys (2014), Strategiska trender i globalt perspektiv, 2025: en helt annan värld? s. 20, www.regeringen.se/sb/d/19624/a/249458
(Hämtad 2015-10-22).
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42 procent kommande decennium 2006–2015.18 Det är troligt att
denna utveckling kommer att fortsätta då allt fler delar av ekonomin
digitaliseras.19
Värdeskapande i näringslivet sker utifrån en ny logik med fokus
på tjänster
Företag använder, producerar, säljer och exporterar allt fler tjänster.20 Eftersom kostnaderna för att kopiera och sprida digitala produkter är nästan obefintliga och att inträdesbarriärerna låga, då det i
princip inte finns några gränser för vilka digitala tjänster som kan
erbjudas, växer utbudet av digitala tjänster exponentiellt.21 Medieindustrin är ett exempel på en sektor där tjänstefieringen har slagit
igenom och förändrat branschen i stor utsträckning. Affärsmodellerna har förändrats och nya aktörer har vuxit sig stora på marknaden.
För företag som behöver ställa om från traditionell produktion
och distribution kan kostnaderna inledningsvis vara omfattande
vilket utgör en barriär, kanske framför allt för små och medelstora
företag. Det pågår dock en omfattande tjänstefiering av industriföretagens verksamheter. Traditionella industriföretag förnyar sina
affärsmodeller, t.ex. genom nya distributionssätt och betalningsmodeller. Etablerade företag påverkas på genomgripande sätt även
genom att forskning och utveckling(FoU)22 sker på nya sätt liksom
inköp och försäljning. Tillverkningsföretag har svårt att skilja ut sig
på marknaden enbart med sina fysiska produkter. Varor och tjänster
kombineras för att skapa det bästa erbjudandet för kunden. Att bli
unik på ett relevant sätt är därför en av de viktigaste överlevnadsfaktorerna för ett företag.23 Exempel på en övergång från en produktorienterad affärsmodell till en tjänsteorienterad affärsmodell är en
tillverkare av flygplansmotorer som i stället för att sälja motorn
säljer tjänsten flygtimmar.
18

Tillväxtanalys (2015) How digitalisation drives productivity and competitiveness in Sweden.
Ek, Irene och Summer, Rene (2015) Deconstructing the digital economy – progressing towards
a holistic ICT-framework s. 26 i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i
framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
20
Kommerskollegium. (2014) World Trade in the 21st Century.
21
Brynjolfsson, E., McAfee, A. (2014) The second Machine Age: Work, Progress and Prosperity in a time of brilliant Technologies. W. W. Norton & Company Inc. New York.
22
Forskning och utveckling (ofta förkortat FoU) är ett samlande begrepp inom framför allt
näringslivet för verksamhet som syftar till att producera kunskap.
23
Tillväxtanalys, 2010. De nya affärsmodellerna – värdeskapande affärsinnovationer.
19
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Sektorsgränser suddas ut
Digitaliseringen har sänkt inträdesbarriärerna i många sektorer, så
att etablerade företag inte längre har fördel av tidigare investeringar
eller den infrastruktur de har byggt upp. Företag konkurrerar inte
längre nödvändigtvis med andra företag inom samma bransch. Nya
aktörer med bakgrund från helt andra branscher kan snabbt etablera
sig med nya affärsmodeller och ändra förutsättningarna för branschen.
Finanssektorn är ett exempel, där nya aktörer som enbart etablerat
sig på internet och inte har kontor konkurrerar med traditionella
banker. De senare kan också komma att utmanas av s.k. peer-to-peer
plattformar, där privatpersoner lånar pengar eller växlar valutor sinsemellan. Utmanarna kan ofta koncentrera sig på att utveckla tjänsten
och gränssnittet mot användarna, för att i högre grad leva upp till
kundernas önskemål och krav. De begränsas inte heller av befintliga infrastrukturer och tidigare investeringar i teknik.
Etablerade företag behöver därmed ur ett affärsstrategiskt perspektiv bredda sin bevakning av hur framtidens konkurrens och
konkurrenter ser ut. De behöver aktivt utveckla nya affärsmöjligheter och ny teknik för att själva bryta in på områden som tidigare
inte varit tillgängliga. Nya värdesystem kommer skapas som omfattar sektorer som tidigare etablerats oberoende av varandra.24
Innovationsprocesser förändras och blir allt viktigare
En tilltagande konkurrens och ett högre kunskapsinnehåll i varor
och tjänster innebär ett ökat tryck på företagen att förnya sig och att
arbeta med innovation. Innovationer dvs. införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process,
nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer25 är i allt högre
utsträckning drivna av data och digitalisering.26
Traditionellt sett har innovationsmodeller i hög grad fokuserat
på teknik och FoU, med produkt- och processutveckling som de
24
Regårdh, Patrik (2015), Värdeskapandets nya logik, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
25
Det är Vinnovas definition av innovation. den är en översättning av OECD (2005) Oslomanualens definition.
26
OECD (2014), Datadriven Innovation for Growth and Wellbeing.
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huvudsakliga innovationsområdena. Men med nya affärsinnovationer,
både kundnära och organisatoriska innovationer, verkar de utanför
det traditionella innovationsområdet. Nu är brukare och individer,
digitala plattformar, aggregerad data och nya analyser utgångspunkter i att skapa nytta och värde.
Innovationsprocesserna har internationaliserats. Kunskapsresurser
har blivit avgörande tillgångar och verktyg för konkurrenskraft i den
globala ekonomin.27 Världen har sett nya aktörer ta plats på innovationsarenan. Företag i länder som Kina, Sydkorea, Indien och Brasilien
är nu med och konkurrerar om att utveckla nya varor och tjänster.
Innovationer sker dessutom allt mer i ett nätverk som involverar
såväl flera olika enheter inom företagen som många externa aktörer,
både nationella och internationella.28
Inträdesbarriärerna på marknaden har sänkts. Små nystartade
företag kan etablera sig internationellt och utmana globala jättar.
Tiden från idé till produkt förkortas, och nya möjligheter till finansiering utvecklas.29 De nya finansieringslösningarna utnyttjar internet och sociala mediers möjlighet att nå ut till användare och
potentiella kunder. På plattformar för s.k. crowdfunding kan entreprenörer lansera sina affärsidéer och attrahera kapital i form av små
summor från ett stort antal personer för att finansiera innovationsprojekt och nystartade företag.
Digitaliseringen gör att monopol- och oligopolsituationer
blir allt vanligare
Digitaliseringen innehåller komponenter som leder till att ”vinnaren
tar allt”. Det finns ingen begränsning för hur många konsumenter
som kan konsumera en digital tjänst samtidigt. Det leder till att det
inte finns någon anledning för konsumenten att välja den näst bästa
eller näst näst bästa tjänsten. Inte minst då många av tjänsterna är
gratis eller nästan gratis.
För att exempelvis plattformar i delningsekonomin ska ge konsumenten ett värde behöver många andra använda samma platt27

Vinnova. (2011) Utvecklingen av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem.
OECD. (2010) The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow.
Felländer, Anna (2015), Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65.
28
29
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form. Av det följer att konsumentens nytta av att använda en viss
digital teknik ökar med antalet andra konsumenter som använder
samma teknik. Det leder till en snabb standardisering på teknikområdet och till monopol på delmarknader. Samtidigt som monopolsituationer ofta uppkommer för plattformar och vissa andra tjänster
driver konkurrensen och prispressen på plattformarna ner priset.30
Den nytta som konsumenter och företag får av plattformar och
tjänster bygger på att de används brett. Konsumenter kan ta del av
flera erbjudanden och företag når marknaden på ett enklare sätt.
3.2.2

Offentlig verksamhet

Förutsättningarna för de offentligt finansierade verksamheterna förändras genom den omvärldsutveckling som sker. Digitalisering ger
stora möjligheter till effektiviseringar, rationaliseringar och till en
högre kvalitet för individen i de tjänster som erbjuds. Det ställer
nya krav på den offentliga sektorns kärnverksamheter såväl på de som
arbetar med människor (skola, vård och omsorg) som på den service
som erbjuds i form av information, transparens och interaktion
(som skatter, bygglov och socialförsäkringar). Verksamhetsutveckling inom offentliga verksamheter handlar alltmer om att använda
digitaliseringens möjligheter för att möta den omvärldsutveckling
som sker.
Den offentliga sektorn utgör en stor del av svensk ekonomi
En stor del av den svenska ekonomin är offentligt finansierad vilket
gör att rationaliseringar och effektiviseringar genom digitaliseringen
inom det offentliga kan få genomgripande betydelse. År 2013 uppgick den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster till närmare
741 miljarder kronor. Av dessa svarade kommunerna för cirka
289 miljarder kronor, de statliga myndigheterna för 241 miljarder
kronor samt landstingen för 211 miljarder kronor. Dessa siffror inne30
Felländer, Anna (2015), Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65. Brynjolfsson & McAfee, (2014) The second Machine Age: Work,
Progress and Prosperity in a time of brilliant Technologies. W. W. Norton & Company Inc.
New York.
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bär att de offentliga inköpen av varor och tjänster uppgår till en betydande andel av Bruttonationalprodukten (BNP), cirka 20 procent.31
Den offentliga sektorn anlitar alltmer externa utförare för att
producera de tjänster som sektorn tidigare producerade i egen regi.
Det innebär att den offentliga sektorns upphandlingsstrategier kan
bidra till såväl som försvåra innovation och användningen av digitaliseringens möjligheter.
Offentliga verksamheter digitaliseras men utan helhetssyn
I och med att Sverige som nation tidigt digitaliserades har också
digitaliseringen varit på agendan för de offentliga verksamheterna
under en lång period. Framför allt har digitaliseringen som genomförts bidragit till att utforma en mer effektiv statsförvaltning utifrån
de enskilda myndigheternas arbete. På senare år har myndigheter
även utvecklat allt fler e-tjänster till medborgarna för att öka tillgängligheten och effektiviteten. Samordningsperspektivet av e-förvaltningsarbetet och tanken om gemensamma e-tjänster för offentlig
förvaltning har diskuterats under många år i flera olika organisatoriska lösningar.
Flera insatser har genomförts under åren för att samordna aktörerna. Uppdragen har varit och är många. Kännetecknande för alla
är att det inte funnits en helhetssyn över digitaliseringsområdet och
e-förvaltningens utveckling. Mellan 2009–2015 tillsatte regeringen
e-delegationen som enligt direktivet hade i uppdrag att ansvara för
samordningen på den myndighetsövergripande nivån. 32
Efter E-delegationens upphörande bedrivs frågorna vidare genom
ett program för digital samverkan i E-samverkansprogrammet som
är ett nytt samarbete mellan fjorton myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting. Kansliet är placerat på Pensionsmyndigheten.
Syftet med programmet är detsamma som E-delegationens uppdrag
om att uppfylla regeringens mål kring en enkel, öppen och effektiv
e-förvaltning där medborgaren står i centrum. Men till skillnad från

31
Konkurrensverket (2015) Den offentliga marknaden i Sverige www.konkurrensverket.se/
globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk_rap_2015-4.pdf, s. 7. (Hämtad 2015-10-22)
32
E-delegationen (2015), En förvaltning som håller ihop, Slutbetänkande, SOU 2015:66,
s. 98–104.
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E-delegationen är E-samverkansprogrammet ett självständigt medlemsdrivet komplement till regeringens initiativ.
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting undertecknade i oktober 2015 en avsiktsförklaring för öka samverkan i offentlig
sektor. Ett särskilt råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige
inrättades samtidigt för att främja samordning mellan olika nivåer i
offentlig sektor.
Offentliga verksamheter kan genom digitaliseringen bättre svara
mot medborgares behov
Den offentliga sektorn behöver möta de ökade behoven av livslångt
lärande genom utbildning och kompetensutveckling. En allt högre
andel äldre och personer med funktionsnedsättningar innebär att
det finns växande behov av bättre behandlings- och stödalternativ.
Det förutsätter att offentliga sektorns verksamheter, utförda av
såväl offentliga som privata aktörer, blir än mer kostnadseffektiva och
att de uppnår ökad kvalitet för mottagaren/användaren/brukaren.
Digitaliseringen kan tillgodose flera av dessa behov. Många
arbetsuppgifter kan automatiseras, digitaliseras eller utföras av
robotar, vilket ger en bättre service till en lägre kostnad och frigör
arbetskraft till det som inte kan automatiseras. Det innebär att man
kan använda personal för de arbetsuppgifter som kräver en människa. De tjänster som behövs kommer i allt högre utsträckning att
utvecklas i relationer mellan verksamheten och brukaren som
använder den. Det innebär nya arbetssätt och en förändrad syn på
kvalitetsutveckling vilket utmanar rådande praktik.
De offentliga verksamheterna kännetecknas av att de hanterar
komplexa frågor, som att främja lärande hos barn och unga, där såväl
undervisningens innehåll och form, omgivningens förväntningar och
attityder liksom den enskilde elevens motivation och relation med
läraren påverkar den enskildes resultat. Komplexa system utmärks
av att flera delar interagerar samtidigt och att resultat uppstår som
en följd av interaktionen. Det är svårt att styra komplexa system
eftersom organisering, utformning utifrån de specifika individuella
behoven och hur man gör, får betydelse för det man uppnår.33 Digi33
Se Ekholm, Anders Det biologiska samhället, s. 57, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
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taliseringen bidrar till möjligheterna att förstå och analysera komplexa
system på ett sätt som gör att det individuella behovet kan mötas
med kvalitet.34 Det skapar ökad effektivitet som gör att de offentliga resurserna kan användas på ett bättre sätt.
Digitaliseringen i offentlig sektor har gett ojämlika resultat
I början av 2000-talet var Sverige ett av de länder som var bäst i
världen på att digitalisera den offentliga sektorn. Den svenska digitaliseringen har huvudsakligen skett inom ramen för enskilda statliga
myndigheter, kommuner och landsting. I internationella mätningar
börjar dock Sverige tappa sin position jämfört med omvärlden, inte
minst inom EU.35 Inom hälso- och sjukvården har nationella initiativ tillsammans med samverkan mellan landsting och regioner inneburit att stora steg tagits.
Just nu befinner sig, trots de siffror som visas i olika mätningar,
svensk offentlig sektor i ett mycket dynamiskt och expansivt skede.
Det sker ett pågående utvecklings- och förändringsarbete inom enskilda myndigheter, regioner/landsting och kommuner. Trots att det
också förekommer många gemensamma och övergripande satsningar
så innebär den svenska förvaltningsmodellen utmaningar för ett
effektivt genomförande av digitaliseringen inom sektorn. Detta har
sin grund i att varje kommun, landsting och myndighet själva ansvarar
för beslut om sina investeringar och sin användning av digitaliseringen.
De skalfördelar och nyttor som kommer av att investeringar görs
gemensamt av många aktörer blir svåra att förverkliga i praktiken. I
förlängningen kan utvecklingen innebära att offentlig service tillhandahålls på ett ojämlikt sätt över landet.
Verksamhetsutveckling behöver ske genom användning
av digitaliseringens möjligheter
Digitalisering av verksamheter sker i allt högre utsträckning samordnat med verksamhetsutvecklingen för förbättringar och effektivisering. It-strategier och verksamhetsutvecklingsplaner var tidigare,
och ibland även fortfarande, parallella satsningar i utvecklingsarbetet.
34
Se Ekholm, Anders Det biologiska samhället, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande
Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
35
Governo (2014), Förutsättningar för digital samverkan.
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Digitaliseringen ger på helt nya sätt kunskap om människan och
mänskligt beteende. Det kommer förändra vård och omsorg, lärande och utbildning och individens relation till experter.
Styrningen av verksamheterna påverkas också den av utvecklingen. En förskjutning kommer ske till användaren eller mottagaren
av insatserna. Utvecklingen innebär inte bara att användares eller
brukares (individuella) behov av insatserna utan även de anställdas
behov för att utföra arbetet på bästa sätt, blir utgångspunkt för
verksamhetsutvecklingen. Detta utmanar nuvarande strukturer. Hur
väl man inom de offentliga verksamheterna möter denna utveckling
är avgörande för resultatet. Det innebär att relationer och maktförhållanden utmanas vilket ställer krav på verksamhetsstyrning
och ledning framöver.36
Den klassiska synen på makt och ansvar för prioriteringar och
utformning av insatser, införande av nya maskiner, produkter och
tjänster utgår från ledningen via medarbetaren till användaren. För att
digitaliseringens möjligheter till effektiviseringar, kvalitetsutveckling
och resultat ska kunna omsättas, förutsätts en maktförskjutning som
går åt andra hållet dvs. från användarens behov till medarbetaren till
ledningen. Denna förskjutning leder till att helt nya former för
styrning och stöd, organisering och mandat behöver införas i verksamhetsutvecklingen.
3.2.3

Välfärd

Nyttjandeekonomin innebär att den offentliga ekonomin förändras
i grunden – till en dynamisk, individualiserad, decentraliserad, delande ekonomi med en gemensamt skapad nytta mellan många aktörer.
Inom välfärdsområdet innebär det att uppfattningar om vad välfärdstjänster är, kan och bör vara och hur samverkan kan utvecklas
för tillhandahållandet av välfärd samt hur välfärden ska finansieras,
kommer att vara aktuella frågeställningar under överskådlig tid.

36
Se Jönsson, Bodil (2015) Digitaliseringen och den framtida välfärdsteknologin, s. 199, i
Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
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Synen på välfärdstjänster förändras
Digitalisering och ny teknik kommer att stöpa om det vi definierar
som välfärd och hur vi ser på relationen mellan välfärdstjänster och
teknologi.37 Framför allt förändrar digitaliseringen hur välfärdstjänster utförs. Många tjänster utfördes tidigare av en människa men
ny teknik ger i dag många gånger ett mer adekvat stöd med högre
kvalitet. Appar som ger stöd till personer med funktionsnedsättningar är ett sådant exempel.
Välfärdsteknologi är ett samlat begrepp för teknik och tjänster
som underlättar och effektiviserar tillgång till och användning av
välfärdstjänster som tjänster inom vård, omsorg, skola, miljö och
kultur. Det innebär tekniska lösningar i olika former som bidrar till
att öka delaktighet och underlätta livet för personer med olika former
av stödbehov. Detta kan ske i många olika former såsom vård, hjälpmedel, specialundervisning, tillgängliga arbetsplatser eller individanpassad kommunikation. Det arbete som sker är ofta tvärsektoriellt och inbegriper hälso- och socialsektorerna som en och samma
helhet.38
Vidareutveckling av samverkan utifrån digitalisering är avgörande
för välfärdens utveckling
Digitaliseringen gör att det offentliga blir alltmer beroende av samverkan med företag och entreprenörer för innovationer och gemensamt utvecklande av produkter och tjänster. Det gör att stat, landsting och kommuner behöver vidareutveckla arbetssätt och processer
för att kunna hantera många aktörer med olika intressen. Den
offentliga upphandlingen är omfattande och kan ha stor positiv inverkan på innovations- och digitaliseringsutvecklingen om lämpliga
krav ställs i upphandlingar.
De avregleringar som Sverige genomfört har bidragit till att det
privata näringslivet i dag erbjuder tjänster som tidigare endast utfördes av offentliga verksamheter. Sannolikt kan det innebära att
företagens politiska roll kommer att bli mer framträdande i fram37

Se Jönsson,Bodil (2015) Digitaliseringen och den framtida välfärdsteknologin, s. 196, i
Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
38
IT& Telekomföretagen, www.valfardsteknologi.se (Hämtad 2015-10-22).
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tiden, då dessa inte bara kommer att verka som utförare av politiska
beslut utan även kommer att bidra i utformningen av besluten.39
Statens roll kommer i så fall behöva förändras. Kansliet för strategisk analys menar att det finns behov av att staten i högre utsträckning främjar partnerskap mellan olika aktörer, har en starkare inriktning på att underlätta utvecklingsarbete och inte minst fungerar
som ett reglerande och kvalitetssäkrande organ.40 Samverkan över
kommungränser och mellan olika nivåer i statsförvaltningen kommer också krävas för en fruktbar digitalisering av offentlig verksamhet.
Välfärdens finansiering utmanas av utvecklingen
De offentliga verksamheterna är till största delen skattefinansierade. Skatteintäkter i Sverige består till 60 procent av skatt på
arbete, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Ungefär
30 procent utgörs av skatter på konsumtion och insatsvaror. Resterande del, dryga 10 procent, utgörs av skatt på kapital.41 När utvecklingen går mot att fler jobb försvinner till följd av digitalisering
och automatisering så utmanas välfärdens finansiering och utvecklingen bör därför följas noggrant och regelverk kan behöva anpassas.
Sveriges skattekonstruktion innebär i dag att skatten på arbetsinkomster är hög i förhållande till beskattning på kapital. Denna
konstruktion utmanas av digitaliseringen. Samtidigt måste Sveriges
skattesystem fungera i relation till andra länders. Vissa förordar en
högre beskattning på fastigheter då andra typer av resurser som
kapital, investeringar och bolag kan placeras i länder med andra
skattevillkor. Ett omfattande arbete pågår inom OECD tillsammans
med G20 länderna kring internationella skattefrågor i syfte att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster.42
39
Regeringskansliet, Kansliet för strategisk analys (2014), Strategiska trender i globalt perspektiv, 2025: en helt annan värld? s. 54, www.regeringen.se/sb/d/19624/a/249458
(Hämtad 2015-10-21).
40
Regeringskansliet, Kansliet för strategisk analys (2014), Strategiska trender i globalt perspektiv, 2025: en helt annan värld? s. 53, www.regeringen.se/sb/d/19624/a/249458
(Hämtad 2015-10-22).
41
Ekonomifakta www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skatteintakter-per-skatt
(Hämtad 2015-10-22).
42
En närmare beskrivning av det internationella arbetet finns i prop. 2015/16:1 volym 1a
s. 334.
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Urbaniseringen (i form av att människor i arbetsför ålder flyttar
till städerna) väntas fortsätta de närmaste decennierna vilket för
med sig obalanser mellan olika delar av landet. Detta utmanar välfärden och välfärdsfinansieringen såväl nationellt som i olika delar
av landet.43
3.2.4

Individen

Individen driver ekonomin
Digitalisering, automatisering och robotisering innebär att individers
och verksamheters behov kan tillgodoses på sätt som inte tidigare
varit möjligt. Denna utveckling leder till en successiv övergång till en
individualiserad digital ekonomi.44 Det innebär ett förändrat paradigm
där individen, eller användaren, utgör kärnan i ekonomin. I den användardrivna ekonomin är brukarnas (kunder och medborgare, patienter och studerande) behov och engagemang avgörande för offentliga verksamheters, näringslivets och civilsamhällets utveckling av
produkter och tjänster som har värde och ger nytta.45 Aktivt involverade användare blir i allt högre utsträckning en avgörande faktor
för innovationer.
Individen står i centrum som kund, brukare och medborgare
Digitaliseringen driver en kundorientering som sätter slutkunden
ännu starkare i centrum. Spelreglerna ändras därmed avseende relationer med kunder, distribution och produktion av produkter och
tjänster. Digitaliseringen av industriproduktionen har gjort det
möjligt att bygga produktionssystem som har massproduktionens
fördelar med låga enhetskostnader, samtidigt som det klarar av att
vara flexibelt och tillverka individuellt kundanpassade varor.
43

Ds 2013:19 Regeringskansliet (2013), Framtidskommissionens slutrapport: Svenska framtidsutmaningar.
44
Regårdh, Patrik (2015), Värdeskapandets nya logik, s. 327, i Digitaliseringskommissionens
delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter,
SOU 2015:65.
45
Regårdh, Patrik (2015), Värdeskapandets nya logik, s. 328, i Digitaliseringskommissionens
delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter,
SOU 2015:65.
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Företag och organisationer bygger i allt större utsträckning värde
genom att engagerade kunder och användare bidrar med information, nya idéer och nätverk. En effekt av detta är att användare och
kunder i allt högre utsträckning förväntar sig en individualiserad
produkt eller tjänst och en möjlighet att interagera med företag och
organisationer.
Utvecklingen mot individen i centrum kommer sannolikt förändra
synen på vad som är offentliga åtaganden och därmed vad politiken
ska ansvara för och med vilka insatser. Digitaliseringen kan också
innebära att den offentliga sektorn, där människor arbetar med och
för andra människor, kan utveckla en ny logik, ett värdeskapande
som bygger på just det som är unikt för denna typ av verksamhet.
Människor är meningsskapande, har förmåga till flexibilitet och strävar efter gemenskap. När verksamheten utgår från användaren och
dess behov så kan det som kännetecknar det mänskliga, dvs. att vi
är upplevande, skapande och lärande varelser få den särställning som
behövs för att kvalitet inom offentlig verksamhet kan ges utifrån
barn, äldre och sjukas individuella behov.46 Välfärdsteknologin utvecklas i snabb takt inom äldreomsorgen i relation med användarna, de äldre, och resultaten visar stora individuellt upplevda nyttor.
Genom denna utveckling kan man säga att äldre är en grupp som i
snabb takt digitaliseras i sina vardagsliv.
Individens digitala kompetens blir central
Den ökade integreringen av teknik och människa innebär att varje
individs utveckling av digital kompetens behöver öka kontinuerligt.
Digitaliseringskommissionen definierar att digital kompetens utgörs
av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och
tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och
dess påverkan på ens liv. Digital kompetens innefattar de kunskaper,
färdigheter, den förståelse och motivation som individen behöver i
den förändringsprocess digitaliseringen innebär. Utvecklingen sker
kontinuerligt vilket innebär att de krav som kommer att ställas på
digital kompetens, i privatlivet och samhällslivet liksom inom utbild46
Jönsson, Bodil (2015) Digitaliseringen och den framtida välfärdsteknologin, s. 207, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
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ningen och arbetslivet, fortlöpande förändras. Digital kompetens är
därmed inget statisk, innebörden av begreppet förändras utifrån teknikens och tjänsternas utveckling. 47
Digital kompetens innefattar kunskap och förmåga att säkert
och kritiskt använda informationssamhällets teknik i arbetslivet, på
fritiden och för kommunikationsändamål. Medvetenhet om frågor
som rör den tillgängliga informationens validitet och tillförlitlighet
är också avgörande i den digitala kompetensen. 48
Individen kommer kontinuerligt behöva utveckla sin digitala
kompetens för att ha förutsättningar att använda digitala verktyg
och tjänster utifrån sina egna behov och utifrån det som förväntas
av dem men också för att bidra till innovation och utveckling av
produkter och tjänster.

47

Digitaliseringskommissionen (2015), Gör Sverige i framtiden – digital kompetens,
SOU 2015:28.
48
Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006) Nyckelkompetenser för livslångt
lärande http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32006H0962&qid=
1408966371090 (Hämtad 2015-10-22).
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Arbete
Samhällsområde – Arbete

Samhällsutvecklingen innebär att konkurrensen mellan länder och
regioner, företag och individer ökar och att ekonomin är kunskapsoch tjänstebaserad. I kunskapssamhället är utveckling och spridning av kunskap en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt och
omställningsförmåga.49 Det ställer krav på utbildningssystemen och
formerna för fortbildning och kompetensutveckling. Digitaliseringen anses vara s.k. skill-biased, vilket betyder att den gynnar
högutbildade mer än lågutbildade.50 De nya arbeten som skapas i
49

Slutrapport från Globaliseringsrådets kansli (2009), Utvecklingskraft och omställningsförmåga.
En globaliserad svensk ekonomi.
50
Se t.ex. Frey, B och Berger, T (2015) Digital disruption at work, s. 127, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65. Moretti, E (2013) The New Geography of Jobs, Mariner Books,
Boston.
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och med digitaliseringen kommer framför allt de med högre utbildning tillgodo. Utvecklingen kommer sannolikt leda till att yrken
som kräver medelhög utbildning och som har rutinartade arbetsuppgifter i snabbast takt kommer ersättas av automatisering och
robotisering en s.k. ”middle jobs squeeze”. Det skapar ytterligare
konkurrens om, och lönepress på, låglönejobben.51 Det leder till att
arbetskraften med lågbetalda yrken kommer att växa. Risken är att
klyftor växer mellan olika grupper i samhället med olika utbildningsnivå, vilken är en utmaning som samhället behöver möta.52 Arbetsmarknadens parter har här en viktig uppgift då det är de som i stort
reglerar arbetsmarknaden.
3.3.1

Arbetsmarknad

Stor andel av dagens jobb kommer att försvinna
Arbetsmarknaden förändras i grunden av utvecklingen. Digitaliseringen av arbetslivet visar sig i att yrken försvinner, stöps om och
tillkommer. Under senare år har olika beräkningar på hur många
jobb som kommer att försvinna under de närmaste två decennierna,
till följd av digitalisering, automatisering och robotisering gjorts.
Siffror på mellan 35 till 53 procent har angetts avseende den svenska
arbetsmarknaden.53
It- och telekomsektorn förväntas fortsatt utvecklas starkt i förhållande till den övriga ekonomin. Det beror främst på it-systemens
allt större spridning har betydelse för alla sorters verksamheter och
den snabba produktutveckling som sker inom sektorn och andra
sektorer där it och telekom är bärande delar.

51
Se t.ex Felländer, Anna (2015) Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, s. 76, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
52
Se t.ex. Frey, B och Berger, T (2015) Digital disruption at work, s. 121, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65.
53
Se t.ex. Frey, C., B., och Berger, T (2015) Digital Disruption at Work, s. 123, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65. Fölster, S., (2015) De nya jobben i automatiseringens tidevarv,
rapport på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning.
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Sverige har brist på personal med digital kompetens
Allt eftersom digital teknik införs i allt fler yrken kommer kraven
på digital kompetens att öka. Arbetsgivare efterlyser arbetstagare
med såväl specialistkunskaper som god social och interkulturell
kompetens, då utveckling i allt högre grad sker i nära samverkan
med användare och kunder. Det finns ett utbrett underskott av
arbetskraft med digital kompetens. De nya jobb som kommer skapas
sker främst inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn, framför allt
den som kräver kvalificerad it- och digital kompetens, kreativitet
och avancerad problemlösning. Samtidigt skapas en efterfrågan på
servicejobb i den lokala tjänstesektorn.54 Uppskattningar visar att
ett jobb inom en kunskapsintensiv och internationellt konkurrensutsatt bransch skapar tre nya jobb inom den lokala tjänstesektorn.55
Det ”mänskliga” – det som bara kan utföras av en människa, kommer i högre grad att uppvärderas.
Sverige har, i jämförelse med andra OECD-länder, en generellt
god nivå på digital kompetens bland vuxna.56 Samtidigt har Sverige
en lägre andel som tar högskoleexamen inom naturvetenskap och
teknik i jämförelse med andra länder i EU.57
Nya arbeten kommer också kontinuerligt att skapas. Det handlar om arbeten som kräver högre utbildning och kompetens, som
ingenjörer och it-specialiset, samt arbeten inom den lokala servicesektorn som kräver lägre utbildning, exempelvis baristas och spamedarbetare.58

54
Se t.ex. Frey, C., B., och Berger, T (2015) Digital Disruption at Work, s. 126, Felländer,
Anna (2015) Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
55
Moretti, E., Thulin, P. (2013) Local Multipliers and human capital in the United States and
Sweden, Industrial and Corporate Change, Volume 22, Number 1, pp. 339–362.
56
OECD (2013), Survey of Adults skills.
57
European Commission (2014) European Digital Agenda Scoreboard. Sverige har 15.9 examinerade per 1 000 invånare i åldern 20–29. Det europeiska genomsnittet är 18,1 och de ledande
länderna är Litauen (23.0), Irland (22,5) och Frankrike (22.1). Se t.ex. Frey, C., B., och
Berger, T (2015) Digital Disruption at Work, s. 129, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
Fölster, S., (2015) De nya jobben i automatiseringens tidevarv, rapport på uppdrag av Stiftelsen
för strategisk forskning.
58
Se t.ex. Frey, C., B., och Berger, T (2015) Digital Disruption at Work, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65. Fölster, S., (2015) De nya jobben i automatiseringens tidevarv,
rapport på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning.
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Examples of new and emerging jobs in the 21st century

Baristas

Fuel Cell Engineers

Robotics Engineers

Biochemical Engineers

Geothermal Technicians

Search Marketing Strategists

Bioinformatics Scientists

Industrial Ecologists

Solar Energy Systems Engineers

Biostatisticians

Nanosystems Engineers

Spa Managers

Climate Change Analysts

Photonics Technicians

Video Game Designers

Distance Learning Coordinators

Recycling Coordinators

Web Administrators

Environmental Restoration Planners Remote Sensing Technicians Wind Energy Project Managers
Källa: O*NET (2015) i Frey, C., B., och Berger, T (2015).

Innovation med digitalisering är nödvändig
Även om nya jobb kommer att skapas finns det anledning att
uppmärksamma digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden på
kort och medellång sikt. Det är inte givet att nya jobb kommer att
skapas i samma takt som nuvarande jobb ersätts av digital teknik.
Det finns främst två anledningar till detta. För det första påverkar
digitaliseringen många sektorer på nästan samma gång. Tidigare har
det varit enskilda företag eller sektorer, t.ex. varvsindustrin, som
utsatts för strukturförändringar. För det andra sker digitaliseringen
betydligt snabbare än tidigare teknikskiften, vilket gör det svårare
för arbetskraften och samhällets institutioner att hinna ställa om.59
För att ersätta jobb som går förlorade behövs satsningar på
innovationer. Den digitaliserade arbetsmarknaden innebär även att
arbete i högre utsträckning individualiseras, dvs. du säljer din kompetens och din tid som en tjänst.60

59

Intervju med Mårten Blix 2015-09-24.
Se t.ex. Felländer, Anna (2015) Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, s. 91, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
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Utbildning och kompetens

Livslångt lärande allt viktigare i det digitaliserade samhället
I informations- och kunskapssamhället är utveckling och spridning
av kunskap en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt och omställningsförmåga.61 Det gör att individers kontinuerliga utveckling
av kunskap och kompetens är såväl önskvärt som nödvändigt i
samhället och på en global arbetsmarknad i ständig förändring.62
Att den transformation som digitaliseringen innebär i samhället
förutsätter livslångt lärande har sedan länge varit känt. Europeiska
rådet införde år 2002 Livslångt lärande som en vägledande princip i
arbetet för att underlätta övergången till kunskapssamhället och att
stärka kompetenser hos medborgarna ses som centralt.63 Rådet
antog vid mötet i Lissabon år 2000 det strategiska målet att göra
EU till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser64 som bedömdes vara nödvändiga för Europas välstånd och
tillväxt. Nyckelkompetenserna är också valda utifrån syftet att
möjliggöra alla individers självförverkligande och personliga utveckling och utsikter på arbetsmarknaden samt för den sociala sammanhållningen och ett aktivt medborgarskap.65 Kompetenserna bildar
tillsammans en helhet som går in i och överlappar samt ger förutsättningar för och kompletterar varandra.

61
Slutrapport från Globaliseringsrådets kansli (2009), Utvecklingskraft och omställningsförmåga.
En globaliserad svensk ekonomi. www.regeringen.se/sb/d/5146/a/126550 (Hämtad 2015-10-22)
62
Slutrapport från Globaliseringsrådets kansli (2009), Utvecklingskraft och omställningsförmåga.
En globaliserad svensk ekonomi. s. 102. www.regeringen.se/sb/d/5146/a/126550
(Hämtad 2015-10-22).
63
Europeiska rådets resolution om livslångt lärande 27 juni 2002. Europeiska gemenskapernas
officiella tidning, C 163, 9.7.2002. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=
1410793134348&uri=URISERV:c11054 (Hämtad 2015-10-22).
64
Digitaliseringskommissionen överlämnade i mars 2015 ett delbetänkande som behandlar
digital kompetens. Se Digitaliseringskommissionen (2015), Gör Sverige i framtiden – digital
kompetens, SOU 2015:28.
65
Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=
CELEX:32006H0962&qid=1408966371090 (Hämtad 2015-10-22).
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Fortbildning och kompetensutveckling behövs genom hela livet
Utbildning och fortbildning behövs för att individer ska kunna
arbeta på en digitaliserad arbetsmarknad som kontinuerligt kommer kräva nya kunskaper och förmågor. En utmaning är också hur
samhället ska arbeta med att säkerställa att individer kan utveckla
den spetskompetens som efterfrågas. Många länder bygger upp en
strategisk samverkan mellan olika aktörer för att med flexibilitet
kunna möta de förändrade behov som utvecklingen medför.
Utbildningsinstitutioner och anordnare, branscher och myndigheter utvecklar samarbeten för olika nivåer inom utbildningsystemen. Dessa samarbeten sker främst regionalt. Inom gymnasieskolan
sker det inom de olika yrkesprogrammen och i lärlingsprogrammen.
Myndigheten för yrkeshögskolan, som inrättades 2009, och de
yrkeshögskoleutbildningar som de genomför, arbetar i samverkan
med att ta fram utbildningar med innehåll som efterfrågas inom
olika branscher på eftergymnasial nivå.66
Högskolor och universitet möter i allt högre grad krav på att
utbildningarna ska vara mer flexibla och svara mot kunskaps- och
kompetensbehov i arbetslivet. Samtidigt har de flesta lärosäten och
institutioner sedan länge en mer eller mindre nära samverkan med
aktörer inom olika branscher. Även inom högre utbildningen behöver frågor om vad som kan utgöra relevant innehåll i utbildningarna, hur formerna för lärandet bör utvecklas och förnyas samt
vilken kunskap och kompetens som de studerande ska erhålla genom
utbildningen tas på större allvar för att Sverige ska kunna möta
samhällsutvecklingen. Dialog och samverkan med aktörer utanför
akademin behöver vidareutvecklas i arbetet.
Inom utbildningsväsendets grundläggande utbildningsområden;
förskola, grundskola och gymnasieskola har de så kallade generiska
kompetenserna fått en framträdande roll som ett svar på vilka
kunskaper barn och unga behöver utifrån samhällsutvecklingen.67
I styrdokument för det svenska skolväsendet ingår skrivningar om

66
Studentum AB, en webbsideguide för YH utbildningar, www.yhutbildningar.se
(Hämtad 2015-10-22).
67
I Digitaliseringskommissionens delbetänkande, SOU 2014:13, En digital agenda i människans
tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår, är digitaliseringen i grund-, gymnasieskolan och den
högre utbildningen i fokus.
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kompetenser av generell karaktär i samtliga ämnen.68 Dessa kompetenser innefattar analys och problemlösningsförmåga, kreativitet
och självtillit, tilltro till egen förmåga och att eleverna ska utveckla
förståelse för olika aspekter och perspektiv. I grund- och gymnasieskolan eftersträvar varje ämne att utveckla elevernas förmåga att
reflektera, analysera och kritiskt granska, söka och värdera information, uttrycka och värdera olika ståndpunkter etc.69
I arbetslivet pågår omfattande kompetensutveckling och fortbildning. Enligt SCB:s senaste undersökning deltog sex av tio anställda i personalutbildning under 2011/2012.70 Med personalutbildning
avses utbildning som helt eller delvis bekostats av arbetsgivare eller
bedrivits på betald arbetstid. Ju högre utbildningsnivå en person
hade desto vanligare var det med deltagande i personalutbildning.
Bland de med förgymnasial utbildning var det endast 34 procent
som deltog i personalutbildning jämfört med 72 procent för de med
eftergymnasial utbildning.
En utmaning framöver är hur ansvar, utformning och finansiering av kompetensutveckling ska fördelas mellan staten, offentliga
och privata arbetsgivare, akademi och den enskilde.
3.3.3

Arbetsmiljö

Den fysiska och psykosociala arbetsmiljöns förändringar är stora
När verksamheter och arbetsuppgifter i allt högre utsträckning
digitaliseras påverkar det arbetsmiljön. Svenska arbetstagare anger i
högst utsträckning, 58 procent, inom OECD att ny teknik eller
nya arbetsprocesser till följd av digitaliseringen har införts på deras
arbetsplatser.71
68
Skolverket (2011), Läroplaner och kursplaner för grundskolan,
www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola
och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011,
www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A
%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2F
Record%3Fk%3D2705
69
Se kapitel 4 i Digitaliseringskommissionens delbetänkande (2015) Gör Sverige i framtiden
– digital kompetens, SOU 2015:28.
70
SCB (2014), Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012. Temarapport 2014:3. Utbildning.
71
Se Frey, C., B., och Berger, T (2015) Digital Disruption at Work, s. 112, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65.
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Sweden has the highest rate of technological restructuring
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Källa: OECD (2013) Frey, C.,B., Berger, T. (2015).

När arbetslivet blir alltmer digitaliserat behöver därför den digitala
arbetsmiljön och konsekvenserna av denna uppmärksammas.
I dag har många av oss möjlighet att ta med jobbet var vi än befinner oss. Att blanda arbete och andra aktiviteter under dagen har
gett en ökad frihet som många gånger är uppskattad. Informationsöverflöd tillsammans med att ha flera uppgifter samtidigt (multitasking) kan dock orsaka stress och försämra den psykosociala
arbetsmiljön om arbetsmängden blir för stor och splittrad.
Arbetsmiljöproblem uppstår på olika sätt
De datorsystem som används har stor inverkan på arbetet och
arbetsmiljön. En del av de arbetsmiljöproblem som uppstår är då
datorstöden inte är anpassade till människans perceptiva och kognitiva förmågor eller till de krav arbetet ställer. Vid införandet av nya
system är det därför viktigt att det finns kunskap om dessa förmågor så att stöden kan utformas på lämpligt sätt i sitt innehåll och
användargränssnitt.
Det digitala arbetssättet innebär även att den fysiska arbetsmiljöns
utformning behöver uppmärksammas. Människor har i större utsträckning fått valmöjlighet att arbeta hemma, eller i offentliga

89

Digitaliseringens transformerande kraft

SOU 2015:91

miljöer. Arbete på distans sparar (res)tid och kan bidra till att
minska miljöpåverkan.
Samtidigt leder utvecklingen till att allt fler arbetsplatser inför
kontorslandskap med fri placering som utgår från en lägre bemanning än faktiskt antal anställda. Utmaningar rör både funktionella
aspekter, där t.ex. nya former av belastningsskador har uppstått
men också följderna av kraven på att som individ vara formbar i en
ständigt pågående verksamhetsutveckling. Även den psykosociala
miljön innebär utmaningar där teknikstress i allt större utsträckning har uppmärksammats.
Det finns därmed ett omfattande behov av forskning och kunskapsuppbyggnad för att skapa förståelse för vilka risker den digitala
arbetsmiljön innebär så att dessa uppmärksammas och förebyggs.
3.3.4

Villkor och regler

Transformeringen av arbetsmarknaden utmanar villkor och regler
Digitaliseringen leder till att ett flertal områden som är reglerade
för att skydda konsument och arbetstagare inte fungerar. Egenföretagandet ökar och de digitala plattformarna ersätter traditionella mellanhänder, vilket innebär att skydd i lagstiftningar, praxis
eller kollektivavtal varken fungerar för konsumenter eller för de
som är utförare eller säljare av tjänster. Utvecklingen flyttar risken
till individen.72
Digitaliseringen både möjliggör, förutsätter och leder till individualisering. De villkor och regelverk som finns är till största delen
anpassade efter det industrialiserade arbetslivet där skydd för den
anställde och krav på arbetsgivaren är framträdande.
Arbetsmarknaden innoveras eller förändras av omvärldsutvecklingen och digitaliseringen på sätt som gör att anställningsformerna
förändras. Det utmanar de system för anställning, trygghet och
omställning som byggts upp och fungerat i det industrialiserade
samhället och den arbetsmarknad som vi är på väg att lämna.

72

Felländer, Anna (2015), Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, s. 99, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65.
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Delningsekonomin utmanar dagens lagstiftning
Den växande delningsekonomin innebär att privatpersoner i större
utsträckning kan köpa och förmedla tjänster via digitala plattformar. Det ger individer möjligheter att starta verksamheter och
utveckla egna företag.
Samtidigt är gränsen mellan arbetstagare och arbetsgivare ofta
otydlig i delningsekonomin. De som tillhandahåller tjänsterna arbetar
ibland under anställningsliknande förhållanden, utan att vara anställda. När egenföretagare utgör en allt större del av arbetskraften
finns det behov av att de har tillgång till den gemensamt finansierade välfärden och de grundläggande trygghetssystemen.
I delningsekonomin förlitar sig många affärsmodeller på en form
av självreglering, via rankningar och recensioner där båda parter kan
lämna omdömen om varandra. Men affärsmodellerna stämmer inte
alltid överens med rådande lagstiftning, som tillkom innan delningstjänster introducerades. Frågor har därför i vissa fall rests från
befintliga företag som anser att de är utsatta för illojal konkurrens
och från policyaktörer som vill försäkra sig om att konsumenter
och arbetstagare har tillräckligt skydd. Det finns en utmaning i att
skapa ett regelverk som tillhandahåller tillräckligt skydd för konsumenter och arbetstagare, samtidigt som det tar tillvara digitaliseringens möjligheter och möjliggör innovativa affärsmodeller.73

73

OECD, 2015. Digital Economy Outlook.
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Samhällsinstitutioner
Samhällsområde – Samhällsinstitutioner

Samhällets institutioner utmanas
Det kännetecknande för genomgripande samhällsförändringar är
att de omstöper samhället i dess grundfundament. Det påverkar
värderingar, attityder och beteenden, vilket förändrar sammanhållning och socialt samspel. Samhällskultur och värderingar utvecklas
och omformas kontinuerligt av människor i samhället och deras
erfarenheter och visioner. Människors kontakt med, intresse och
tolerans för andra påverkar den sociala sammanhållningen och tilliten.
Värderingar påverkas av och påverkar kontinuerligt samhällsinstitutionerna, lagstiftning och regleringar. Sverige har ett välfärdssystem som är uppbyggt utifrån socialliberala74 värderingar som
74

Digitaliseringskommissionen avser här värderingar och inte politiska partier.
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stärker och skyddar individens oberoende och frihet i förhållande
till familjen.75 Denna allians mellan stat och individ har bidragit till
den starka sociala sammanhållning och tillit till samhället som legat
till grund för demokratins utformning i Sverige under 1900-talet.
Sverige är i detta avseende, ihop med övriga nordiska länder, unikt
i världen. Samtidigt visar värderingsundersökningar att det globalt
sker en förskjutning från så kallade traditionella överlevnadsvärderingar – där religion, familj och trygghet är centrala områden – mot
sekulära frihetsvärderingar – där individuell identitet och integritet
liksom tolerans och tillit till andra sätts i fokus.76
Parallellt med denna harmonisering av värderingar pågår en
annan värderingsutveckling inom Sverige och andra länder. Den
innebär att olika grupper utvecklar olika värderingar. Mångfalden i
samhället, utifrån kultur, religion, utbildningsnivå, social klass etc.
innebär att skillnader i värderingar i allt högre utsträckning också
finns representerade i Sverige och att många lever sina liv med
andra värderingar än den dominerande.77 Det kan leda till allt större
skillnader i värderingar mellan olika samhällsgrupper vilket riskerar
att utmana den sociala sammanhållningen.
Det enorma medieutbudet har betydelse för utvecklingen eftersom det innebär att individer tvingas göra ett urval av information,
kommunikation och medier. Urvalet påverkas av individens motivation, utbildningsnivå och förmåga att ta del av och förstå informationen.

75

Se Trägårdh, Lars (2015) Framtidsfolket – Modernitet och svensk nationell identitet, s. 369, i
Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
76
World Values Survey, www.worldvaluessurvey.org (Hämtad 2015-10-25).
77
Aktuella exempel är rekryteringen av anhängare till IS i nordiska länderna och rasistiska
forum på nätet.
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Värderingar

Kultur och värderingar utvecklas i en smältdegel av olika krafter
Värderingar utgör kittet i våra relationer i privatlivet, i arbetslivet, i
civilsamhället, inom nationen och i andra kulturella gemenskaper.78
I Sverige förändras befolkningens sammansättning genom att en
allt högre andel är äldre (nästan var femte är över 65 år)79, nya samlevnadsformer (fler lever i ensamhushåll) och en ökande mångfald
av människor med olika etniska, kulturella (och religiösa) bakgrunder
som genom migrationen (drygt var femte har utländsk bakgrund)80
lever i Sverige. Den urbanisering som pågått under lång tid förstärks
av samtidutvecklingen och att allt fler bor i städer.81 Många värderingar är gemensamma för de flesta människor, oavsett ålder, kön,
kulturell bakgrund etc.82 Samtidigt så påverkas och förändras värderingar kontinuerligt i samhällen.
Vad innebär digitaliseringen för vår kultur? I allt större grad söker
människor information via internet. Socialt samspel, interaktion och
kommunikation sker också i allt högre utsträckning digitalt. Hur
påverkar det värderingsutvecklingen?
Digitaliseringen förstärker den värderingsutveckling som Sverige
haft. De flesta länder har en värderingsutveckling mot frihetsvärden och en sekulär samhällssyn ju mer deras samhällsekonomier
övergår till informations- och tjänsteekonomier. Sverige har utvecklats längst i denna värderingsutveckling.83
De som dagligen använder internet, oavsett var i världen, verkar
utveckla liknande värderingar exempelvis avseende vad de ser som
78
Se Puranen, Bi (2015) Våra värderingar driver den digitalal världen, s. 299 i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65.
79
19,6 procent år 2014, se SCB befolkningsstatistik, www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/
Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/
25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26040 (Hämtad 2015-10-22).
80
I utländsk bakgrund ingår utrikes födda och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar
se 21,5 procent år 2014, se SCB befolkningsstatistik, www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/
Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/
25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26040 (Hämtad 2015-10-23).
81
Regeringskansliet, Kulturdepartementet, Kulturutredningen (2009), Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur. SOU 2009:16 Betänkande av Kulturutredningen.
82
Se Puranen, Bi (2015) Våra värderingar driver den digitalal världen, s. 291, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65.
83
www.worldvaluesurvaey.org
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viktiga egenskaper att förmedla till sina barn. Dagliga internetanvändare betonar i högre grad värderingar som ansvar, tolerans,
oberoende, självständighet och beslutsamhet, och i mindre grad hårt
arbete, sparande, lydnad och religion.84
3.4.2

Social sammanhållning och tillit

Social sammanhållning och tillit utmanas av nya medievanor
Social sammanhållning handlar om i vilken grad ett samhälle präglas
av att människor känner gemenskap och tillit till varandra, att
konflikterna mellan olika grupper är små och att toleransen inför
olikheter är stor.85 Denna upplevelse hos människor påverkas i stor
utsträckning av medier av olika slag eftersom det är via dessa som
människor får kännedom om det som de inte själva upplever i sitt
vardagsliv. Mycket av det vi tror oss veta om andra människor och
hur de är, liksom om samhället i stort och hur det fungerar, bygger
på intryck som vi får genom medier.86
Den obegränsade tillgången till information och kommunikation
liksom det oöverskådliga medieutbudet innebär en mängd positiva
saker men också flera utmaningar för den sociala sammanhållningen och tilliten i och till samhället.87 Det enorma utbudet leder till
att människor tar del av olika information, medier och interaktion.
Det leder till att människor får olika referensramar och olika verklighetsuppfattningar, beroende på vilken information de tar del av.
Innan informationssamhället och digitaliseringens genomslag fanns
en någorlunda gemensam mediekonsumtion bland invånarna, via
public services radio- och tv-utbud, nationell dagspress och lokalpress. Det hade en socialt sammanhållande effekt eftersom män84

Se Puranen, Bi (2015) Våra värderingar driver den digitalal världen, s. 300 i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65.
85
Se resonemang i Strömbäck, Jesper (2015) Framtidens medielandskap, demokratin och den
sociala sammanhållningen, s. 345, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige
i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
86
Se resonemang i Strömbäck, Jesper (2015) Framtidens medielandskap, demokratin och den
sociala sammanhållningen, s. 345, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige
i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
87
Se resonemang i Regeringskansliet (2013), Framtidskommissionens slutrapport: Svenska
framtidsutmaningar, Ds 2013:19. Kapitel 7 Utmaningar för demokrati och jämställdhet, s. 180.
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niskor diskuterade och debatterade utifrån en gemensam verklighetsuppfattning.
I det digitaliserade utbudet av information blir motivationen hos
användaren avgörande för mediekonsumtionen. Det innebär att
kunskapsklyftor uppstår mellan dem som är motiverade att söka
information, kunskap, fördjupning m.m. och de som inte är det.
Det behövs även förmåga att ta del av och förstå information vilket
bland annat följer på individuellt intresse men också på individens
utbildningsnivå. Dessa kunskapsklyftor riskerar att försämra förutsättningarna för den sociala sammanhållningen och delaktigheten i
samhället samt därmed för demokratins utveckling.88
Informationsflödet individualiseras genom digitaliseringen
En annan faktor som gör att den information etc. man tar del av
genom digitaliseringen fungerar förstärkande är den logik av avancerade algoritmer som noterar alla användares aktiviteter och som
används av de flesta som erbjuder tjänster på nätet. Algoritmer
används för att individualisera innehåll och information i flödet och
reklamerbjudande till användaren. Det gör att varje användare får,
utifrån tidigare aktivitet, ett unikt individualiserat informationsflöde på sina datorer, mobiler etc.89 Det förstärker den verklighetsuppfattning användaren har och skapar ”filterbubblor” av information för individen.
Det är av avgörande betydelse att debattklimatet utvecklas så att
öppenhet och olika perspektiv på sakfrågor ges utrymme så att den
komplexitet som många områden innehåller blir belysta och diskuterade. Medierna har här ett stort ansvar för att skapa ett brett
intresse och delaktighet i samhällsdebatten.

88

Se resonemang i Regeringskansliet (2013), Framtidskommissionens slutrapport: Svenska
framtidsutmaningar, Ds 2013:19.
deKaminski, Marcin (2015), Nätet, politiken och nätpolitiken, s. 245, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65.
89
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Utvecklingen aktualiserar nya områden som påverkar tilliten
Den tekniska infrastrukturen och vårt beroende av den gör att
kampen om våra data också blir en kamp om vem som ska få veta
vad vi gör, när och var vi gör det, vem vi pratar med, när vi använder
mobiltelefoner, datorer och en rad andra uppkopplade produkter.
Digitala verktyg och tjänster för med sig nya frågeställningar om
hur vi upplever säkerhet och integritet i de tjänster vi använder –
för transaktioner av pengar och mötet med banker, för konsumtionsmönster och betalmedel, för en rad tjänster vi använder t.ex.
medietjänster, liksom för gränsdragningsfrågor och normer i sociala
medier.
3.4.3

Lagar och regler

Stöd för digitaliseringen behövs i lagstiftning och regelverk
Digitaliseringen innebär att det krävs nya sätt att tänka kring och
formulera sig i lagstiftning och regler för olika sorters verksamheter. Det är även av stor vikt att arbetet sker proaktivt, kontinuerligt och flexibelt.
De mängder av data i realtid som digitaliseringen alstrar ger
möjlighet att förstå och hantera komplicerade och komplexa fenomen. Genom att bygga modeller för analys- och beslutsstöd kan de
positiva effekter som denna nya form av kunskapsuppbyggande
genererar användas till stöd för ökad kvalitet och effektivitet i
offentlig verksamhet och produkt- och tjänsteutveckling i näringslivet. För att kunna använda digitaliseringens möjligheter behöver
det offentliga skapa en legal infrastruktur som stödjer dessa nya
möjligheter.90
Teknikutvecklingen och användningsmönstren är sammantvinnade
och leder till att många lagar och regleringar inte fungerar i denna
nya kontext eller att de fungerar hämmande för utvecklingen. Om
Sverige ska nå målsättningen med att vara världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter krävs att lagar och regelverk fungerar
också i ett digitaliserat samhälle och att översyner, anpassning och
framtagandet av ny reglering sker skyndsamt.
90
Se Ekholm, Anders (2015) Det biologiska samhället, s. 61, i Digitaliseringskommissionens
delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter,
SOU 2015:65.
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Offentliga sektorns arbete med digitalisering kompliceras
av lagstiftningen
För att möjliggöra ett enkelt, säkert och integritetsbevarande informationsutbyte över verksamhets- och organisationsgränser i den
offentliga sektorn behövs gemensamma spelregler. Flera olika lagar
berörs i den offentliga sektorns verksamheter beroende på vilken
insats, informationsutbyte eller annan verksamhetsförändring som
ska genomföras med hjälp av digitalisering.91
Ett exempel som åskådliggör detta är införandet av användning
av trygghetsteknik för äldre och personer med funktionsnedsättning, där verksamheten behöver ta hänsyn till ett flertal lagar såsom
Regeringsformen, Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen,
Personuppgiftslagen och Kameraövervakningslagen. Ett omfattande
problem är att lagar och regler är framtagna innan digitalisering och
dagens teknik fanns vilket gör att formuleringar och begrepp inte
fungerar för området. Det leder till en stor osäkerhet i uttolkningarna av rådande lagstiftning vilket bromsar användningen av digitaliseringens möjligheter i verksamheterna.
Oavsett om det gäller trygghetsteknik för äldre och personer
med funktionsnedsättning eller någon annan verksamhet som digitaliseras är lagstiftningen något som ständigt behöver tas i beaktande.92
Det finns behov av att ytterligare klargöra de rättsliga förutsättningarna för de kommunala verksamheterna som exempelvis i den
kommunala vården och omsorgen.93 Metodstöd kring uttolkning av
lagar och regler kan behövas för att stödja huvudmännen och skynda
på digitaliseringen av verksamheterna.

91

Sveriges Kommuner och Landsting (2013), Digitala vägen till morgondagens välfärd –
handlingsplan för e-samhället. Rapport.
Västerås stad äldrenämnd (2015), Västeråsmodellen – en riktlinje för införande av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg. Rapport dnr 2014/427-ÄN, s. 8.
93
Myndigheten för delaktighet, Digitala tjänster – delrapport 2014, s. 24–28.
92
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Demokrati i praktiken

Digitaliseringen stöper om demokratins praktik
Det finns många synsätt och uppfattningar om vad en demokrati
innebär. Ett kännetecken för demokrati är upplyst förståelse, dvs.
att människor har nyanserad information och kunskap som gör det
möjligt för dem att ta ställning i samhällsfrågor liksom för att forma
sina liv.94 Social tillit är en av de faktorer som lyfts fram som en förutsättning för att en demokrati och dess värden (solidaritet, tolerans
m.m.) ska fungera.95
Föreningsverksamhet, folkbildning och ett brett deltagande i
folkrörelser var centrala delar i demokratins utformning i Sverige
under 1900-talet. Statens finansiella stöd och uppmuntran till enskilda grupper att organisera sig gav stöd och incitament för föreningsverksamheten och en hög andel av invånarna var också medlemmar i minst någon förening.96 Arbetet bedrevs i demokratisk
anda och skolade generationer i denna form av demokrati i praktiken.
Det är rimligt att anta att föreningsväsendet innebar att de föreningsaktiva fick såväl praktiska färdigheter som tillit till myndigheter och
samhälle, förmåga att verka utifrån juridiska regelverk och utvecklade entreprenöriell förmåga dvs. kompetens att förverkliga och
finansiera sina idéer.97
Digitaliseringen kan komma att stöpa om formerna för demokratin. Den ökar möjligheten för fler att ta initiativ, vara delaktiga
och bidrar till transparens. Det kan skapa nya former för engagemang när deltagandet i föreningsliv samt i politiska partier kontinuerligt sjunkit sedan 1990-talet. Digitaliseringen möjliggör exempelvis att individer enklare kan påverka förslag och prioriteringar i
kommunal verksamhet, driva och delta i debatter, och ingå i grupper
av olika slag på internet. Digitaliseringen förbättrar möjligheterna
94
Upplyst förståelse är en av fem grundläggande kriterier som kännetecknar den pluralistiska
demokrati enligt den amerikanska statsvetaren Robert Dahl klassiska demokratimodell.
95
Regeringskansliet, Statsrådsberedningen (2013), Framtiden och samhällets grundläggande
värden, underlagsrapport nr 6 till Framtidskommissionen, Joakim Ekman.
www.regeringen.se/sb/d/16883/a/206841
96
Regeringskansliet, Statsrådsberedningen (2013), Framtiden och samhällets grundläggande
värden, underlagsrapport nr 6 till Framtidskommissionen, Joakim Ekman. s. 90,
www.regeringen.se/sb/d/16883/a/206841
97
Se resonemang kring SVEROK i Koljonen, Johanna (2015) Vilken effekt har spelandet haft
för Sveriges digitalisering? s. 263, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i
framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
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för offentlig sektor att tillhandahålla service som svarar upp mot
medborgarnas behov.98 Den kunskapsuppbyggnad som digitaliseringen möjliggör kommer även ge nya underlag för politiken och de
offentliga verksamheternas arbete för att svara upp mot medborgarnas behov.

3.5
Figur 3.7

Infrastruktur
Samhällsområde – Infrastruktur

98
2014 års Demokratiutredning belyser detta och kommer med ett slutbetänkande till
årsskiftet 2015/2016. Direktiv 2014:111, Demokratisk delaktighet och inflytande över det
politiska beslutsfattandet.
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Samhället är i mycket hög grad beroende av en fungerande
infrastruktur
Digitaliseringen och teknikutvecklingen leder till att digitala miljöer
växer fram genom att alltmer teknik som utvecklas kopplas samman.
Det gör att människor, saker, händelser och processer är kopplade
till varandra via nätet.99 Det ställer krav på tillgång till internet. Att
infrastrukturen fungerar och är tillgänglig är avgörande. Inom allt
fler områden fångar statistikuppföljningen inte in de förändringar
som sker till följd av digitaliseringen. För att kunna följa utvecklingen behöver nya sätt att mäta och nya indikatorer utformas.
Utvecklingen leder till att stora datamängder skapas på internet.
Öppna data är viktig för utvecklingen. Att förstå och hantera
komplexiteten är också avgörande för att utveckla skydd för integritet och säkerhet.100
3.5.1

Tillgång

Tillgång till infrastruktur är centralt
För att bygga ett hållbart samhälle behöver Sverige robust och snabb
internetuppkoppling. Såväl de mobila näten som fibernäten behöver
fortsatt utvecklas med större kapacitet och högre hastighet. Väl
fungerande konkurrens är en förutsättning och bidrar till att stimulera utbyggnaden och utbudet av tjänster.
Bredbandsutbyggnaden sker i första hand av marknaden. Staten
medverkar genom bl.a. Bredbandsforum för att samordna samverkan och kunskapsuppbyggnad inom området.101 Där möts företag,
myndigheter och organisationer för att tillsammans identifiera hinder
och hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet.

99
Se Höök, Kristina (2015), Digitaliseringen av det vardagliga, s. 172, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65.
100
deKaminski, Marcin (2015), Nätet, politiken och nätpolitiken, s. 242 i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
101
Bredbandsforums hemsida www.bredbandsforum.se (Hämtad 2015-10-23).
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Infrastruktur möjliggör smarta städer och en levande landsbygd
Smarta städer är ett begrepp som används flitigt. Begreppet innebär
att it blir ett medel för att tillgängliggöra tjänster både till medborgarna, företagen och till myndigheter som en del av stadens
system.102
Storstäderna växer i hela världen, och allt fler flyttar från landsbygd till stad. I Sverige bor drygt 1,7 miljoner i de tre storstadskommunerna och antalet beräknas öka med 37 procent under de
närmaste 40 åren.103 Samtidigt ökar kraven på smidiga transporter,
energieffektiva byggnader och en låg miljöpåverkan. Transporter,
byggnader och energiförsörjning är tre grundläggande infrastruktursystem i en stads funktion, och de hänger tätt ihop.
Urbaniseringen gör att allt färre bor i småorter och i glesbygd.
Det utmanar det regionalpolitiska utvecklingsmålet om utvecklingskraft i alla delar av landet. Målet för de areella näringarna om ett
dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv blir svåra att nå då
orter som förlorar befolkning även förlorar andra tillgångar som
kunskaps-, kulturellt och socialt kapital. Befolkningsminskningen
är störst i de mycket avlägsna landsbygdsregioner. Glesbygdskommunerna väntas minska sin befolkning med 10 procent under de
närmaste 40 åren.104 För att miljöer ska vara attraktiva att bo och
driva företag i behövs där en väl fungerande infrastruktur, service
och utbildningsmöjligheter.105
Genom att Sverige har en hög it-mognad och en industri i världsklass är vi rent tekniskt väl rustade att möta de utmaningarna men
det krävs politiskt ledarskap, insikt, mod och kompetens på lokal
nivå för att förverkliga de möjligheter som digitaliseringen skapar.

102

Delegationen för hållbara städer, 2012, Hur smart kan en stad bli? – Sammanfattande
beskrivning av Delegationen för hållbara städers arbete med IT och Stadsutveckling
www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAAah
UKEwii6Jb_ndjIAhUBEywKHdmsBnM&url=http%3A%2F%2Fwww.hallbarastader.gov.
se%2FBazment%2FAlias%2FFiles%2F%3Fnytexthursmart&usg=AFQjCNHq8hfAYMDf
eDjUIvL182krU2Mvkg&sig2=Wa-ZItf1bqTVsCmP9ZZPmw&bvm=bv.105841590,d.bGg
(Hämtad 2015-10-23).
103
Service i glesbygd, SOU 2015:35, s. 33.
104
Service i glesbygd, SOU 2015:35, s. 33.
105
Service i glesbygd, SOU 2015:35, s. 51.
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Funktionalitet

Digitaliseringens faktiska funktionalitet behöver följas
Vedertagna mätmetoder och uppföljningsstatistik fångar inte in den
utveckling som digitaliseringens transformering i samhället innebär.
Digitala gratistjänster skapar nytta för konsumenter och användare
som det är svårt att mäta värdet på. På samma sätt finns det inte
metoder för att mäta och värdera värdet av tidsvinster och tidsoptimering, vilket är en av digitaliseringens främsta effekter. En utveckling hur vi mäter, följer och analyserar värde och nytta, tillväxt,
produktivitet och välfärd etc. behöver därmed ske.
Funktionaliteten innehåller många aspekter. För att kontinuerligt kunna göra bedömningar av infrastrukturens funktionalitet
behöver adekvata sätt att mäta, följa och sammanställa tillståndet
utvecklas. Den kompetens som krävs kring bearbetning av data och
analyser behöver stärkas genom att behovet uppmärksammas och
att stöd för kompetensutveckling erbjuds.
Användbarhet och tillgänglighet är faktorer som samspelar och
är beroende av varandra. Utan tillgängliga och användbara digitala
verktyg riskerar många människor att utestängas från den utveckling som nu sker. Därför behöver i all utveckling av digitala verktyg
och tjänster tillgänglighet och användbarhet vara centrala faktorer.
Användbarhet ger ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse
i digitala verktyg och tjänster, men innebär också mindre kognitiv
belastning på den individ som använder verktyget eller tjänsten.
Utformningen av funktionalitet som fungerar för användaren bidrar
till att delaktigheten och motivationen i det digitala samhället ökar.106
3.5.3

Öppna data

Öppna data krävs i det digitaliserade samhället
Öppna data är information som är tillgänglig utan inskränkningar i
form av avgifter eller immaterialrättsliga hinder. Öppna offentliga
data är öppna data från offentlig aktör. Öppna data har stor betydelse för innovationer och digital tjänsteutveckling. Som komple106
Digitaliseringskommissionen (2015), Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU
2015:28), bilaga 5 Användningsforum.
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ment till direkta ekonomiska nyttor av tillgängliggörandet av offentlig data ges kommersiella och sociala entreprenörer möjlighet att
utveckla nya erbjudanden och förbättra existerande tjänster. Tjänster baserade på öppna data kan erbjudas av tredje part vilket bidrar
till en ny marknad där partnerskap mellan offentliga aktörer och
kommersiella tjänsteleverantörer skapar förutsättningar för ett rikare
utbud och mer kundanpassade tjänster.107 Offentlig verksamhet
kan genom offentliga öppna data bli effektivare eftersom informationen ger möjlighet till analys av olika verksamheter och offentliga
tjänster.
Genom tillgång till data i realtid kan ett flertal samhällsfunktioner förbättras och effektiviseras. Trafikflöden, arbetspendling
och godsfrakt är exempel på sådana områden där både miljövinster
och tidsvinster är möjliga.
Offentliga öppna data bör ses som den samhällsresurs den är
Information som finns hos kommunala och statliga myndigheter
utgör tillsammans en resurs av stort värde för det civila samhället,
medborgarna, företagen och andra aktörer.108 Myndigheterna bör
sträva efter att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av offentlig information. Värdet av öppna data brukar kategoriseras i tre
delar: demokrati, transparens och innovation. Om man förenklar
för alla att ta del av och vidareanvända information från den offentliga förvaltningen främjas öppenhet och delaktighet.109
De länder som är mest framstående inom offentlig öppna data
har gjort betydande framsteg med att tillgängliggöra information,
exempelvis USA och Storbritannien. I Sverige gjordes en skattning
av antal öppna offentliga datakällor under 2014 och antalet låg runt
600 datakällor.110 OECD har initierat ett nytt index inom öppna
107
Se exempelvis Wiberg, Mikael (2015) Framtidens digitala landskap och miljöer, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65.
108
Vinnova, Redovisning av regeringsuppdrag öppnadata.se, Uppdrag att utveckla och vidareutveckla den tekniska plattformen öppnadata.se – en portal för innovation, N2012/3599/ITP.
www.vinnova.se/PageFiles/591806061/N2012-3599-ITP%20VINNOVAs%20
delredovisning%20%C3%B6ppendata%20se.pdf (Hämtad 2015-10-23).
109
Unleashing the potential, Open data white paper, HM Cabinet, 2012 UK.
110
PWC, (2014) rapport Öppna data i Sverige www.pwc.se/sv/publikationer/oppna-data-isverige-2014.jhtml (hämtad 2015-10-23).
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data. OURdata Index mäter staters insatser inom öppenhet, nytta
och återanvändning av offentliga data. I den första mätningen från
2015 hamnar Sverige långt under snittvärdet. Den låga placeringen
beror på brister kring hur myndigheter öppnar sina datakällor och
att det finns få nationella insatser för öka återanvändning av öppna
data. Flera andra länder genererar högre värden och mer innovation
genom en bättre användning av offentliga öppna data än Sverige.
”Data är den nya oljan” är en metafor som används för att
illustrera att många av dagens innovationer använder eller baseras
på digital information, och att informationen kan omsättas i stora
ekonomiska värden. Men informationen är inte tillräcklig i sig.
3.5.4

Integritet och säkerhet

Integriteten i en digitaliserad kontext
Det finns ingen definition av begreppet personlig integritet i svensk
lagstiftning, men begreppet återfinns i såväl grundlag som vanlig
lag. I ett försök att beskriva vad som kan anses vara kärnan i rätten
till personlig integritet har lagstiftaren uttalat att kränkningar av den
personliga integriteten utgör intrång i den fredade sfär som den
enskilde bör vara tillförsäkrad och där ett oönskat intrång bör kunna
avvisas.
De värderingar och regelverk som rör personlig integritet uppkom i en icke-digitaliserad tid, där skiljelinjerna mellan det privata
och offentliga var enklare att dra. Digitaliseringen innebär utmaningar för de traditionella skiljelinjerna, och skapar frågor inom
många områden, mellan arbetsgivare och anställd, mellan medborgare och stat, mellan konsument och tillhandahållare av privata eller
offentliga tjänster.
Att hitta rätt skiljelinjer och rätt tillämpning av begreppet integritet för en digitaliserad tid är centralt för att människor ska fortsätta känna tillit och trygghet både i och till samhället. Nya avvägningar behöver därför kontinuerligt göras av vad som är en lämplig
och godtagbar hantering av persondata, både i förhållande till förbättringar och innovationer som kan åstadkommas genom en ökad
användning och samkörning av datakällor och i förhållande till
grundläggande säkerhetsfrågor.
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På samhällsnivå måste systemen vara säkra, både för att samhället alls ska fungera, och för att människor ska känna tillit och
trygghet. Samtidigt kan ett starkt fokus på systemsäkerhet ibland
leda till övervakning och kränkning av människors personliga integritet.
Många kunder förväntar sig att leverantörer proaktivt ska använda den data de har för att tillhandahålla bättre tjänster och
individualiserad service. Det gäller i dag primärt privata leverantörer men kommer helt säkert utsträckas också till offentliga. Det
innebär dock inte nödvändigtvis att kunder accepterar obegränsad
hantering av sina data, som exempelvis att informationen delas med
andra parter. Användare godkänner ofta utan närmare eftertanke
användarvillkor som följer med internettjänster eftersom upplevelsen av nyttan av tjänsten uppväger den oro användaren kan känna
för att lämna ut uppgifter. Det kan också vara svårt att överblicka
vad olika användarvillkor egentligen innebär. Digitaliseringen kan
stärka integriteten genom att t.ex. datauttag som gjorts om en individ loggas.111
En god it- och informationssäkerhet, på individ-, verksamhetsoch samhällsnivå, är helt nödvändig i det digitaliserade samhället.
Det finns överlag ett stort underskott på kunskap i samhället om
hur det digitala fungerar, vad som behövs för att leverera digitala
tjänster och därmed för en bredare debatt om hur en balans mellan
skydd och nyttjande av data bör se ut.

111

Ekholm, Anders, Det biologiska samhället (2015) s.69 Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
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Våra bedömningar och förslag

Digitaliseringskommissionen har i uppdrag att identifiera strategiska områden som bör beaktas i politiken för digitalisering samt
utreda behoven av främjande av digitaliseringen på nationell nivå.
Utredningen fokuserar, utifrån den genomförda omvärldsanalysen,
på områden som är strategiska för staten och den nationella nivån.
Vår bedömning är att regeringen bör arbeta kontinuerligt och
systematiskt inom sex strategiska områden som är av avgörande
betydelse framöver för att svara upp mot samhällsutvecklingens
möjligheter och utmaningar.
Det digitaliserade samhället och den digitala ekonomin är redan
här. Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklart.
Vad vi gör, hur vi gör och vad som går att göra förändras i och med
digitaliseringen. Möjligheten att samla in, tolka och tillämpa allt
större kvantiteter av data digitalt medför utvecklingsmöjligheter
inom de flesta områden. Allt större delar av tillvaron är digitaliserad
samtidigt som det i allt mindre grad går att skilja ut det digitala från
det icke-digitala.112
Digitaliseringen och användningen av ny teknik innebär en omvälvande förändring, en transformering av samhället. Det som varit
fasta hållpunkter, delar i hittills fungerande helheter, förändras till
något nytt. Det innebär att såväl förutsättningar, villkor och processer som produktion, varor och tjänster blir annorlunda och nya.
Det gäller både de som svarar mot generella och tidslösa behov och
mer tidsbundna och specifika. Nya förutsättningarna ställer krav på
företag att utveckla nya affärsmodeller, tjänster och varor, men också

112

Digitaliseringskommissionen definierade digitalisering i delbetänkandet Gör Sverige i
framtiden – Digital kompetens, SOU 2015:28, s. 99.
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den offentligt finansierade sektorn måste utveckla effektiva verksamheter som möter individers behov med god kvalitet.
Samhällsutvecklingen – där digitaliseringen är den starkast drivande kraften113 – påverkar tillväxt och arbetsmarknad, utbildning och
kompetensutveckling, försäkrings- och välfärdssystem, hälso- och
sjukvård och social sammanhållning och demokrati.
Sverige behöver skyndsamt göra strategiska vägval för att säkerställa en framgångsrik digital transformation. Det kräver ett helhetsgrepp och en långsiktighet, både i samverkan och i prioriteringar.
Inom de sex strategiska områdena föreslår utredningen sammanlagt 13 insatser som bör genomföras i ett första skede.
Kommissionen har valt att utgå från ett antal utgångspunkter
och perspektiv i analysen och i valet av de strategiska områdena.
Dessa presenteras inledningsvis och därpå följer beskrivningen av
de strategiska områdena och utredningens förslag.

4.1

Utgångspunkter

Utredningens val av utgångspunkter sätter ramarna för arbetet.
Utgångspunkterna beskriver vilka aspekter och perspektiv som har
bedömts som mest värdefulla. Dessa har varit styrande framför allt
för de analyser och bedömningar av strategiska områden och förslag
som förs fram men också till viss del för kunskapsinhämtningen.
De är formulerade som ståndpunkter för att vara tydliga och transparanta. Utgångspunkterna är:
– Det hållbara samhället är målet
– Det offentliga ska vara proaktivt
– Ledarskap krävs på alla nivåer i offentlig verksamhet
– Innovation och utveckling av näringslivet ska främjas
– Kritisk massa behöver uppnås

113

Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Kansliet för strategisk analys(2014), Strategiska
trender i globalt perspektiv, 2025: en helt annan värld? s. 50.
www.regeringen.se/sb/d/19624/a/249458 (Hämtad 2015-10-19).
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4.1.1

Våra bedömningar och förslag

Det hållbara samhället är målet

Arbetet med att skapa ett hållbart samhälle har pågått i flera decennier och varit lyckosamt till vissa delar, t.ex. avseende fattigdomsbekämpning.114 I september 2015 antog FN 17 globala mål för att
intensifiera arbetet och uppnå tre saker fram till år 2030: få slut på
extrem fattigdom, bekämpa ojämställdhet och orättvisa samt att
åtgärda klimatförändringen.115
Det hållbara samhället är målet för de förslag som Digitaliseringskommissionen presenterar. Digitaliseringens möjligheter att
skapa ett hållbart samhälle behöver tas tillvara. Det hållbara samhället omfattar tre dimensioner:
Miljö – i miljödimensionen ingår vad många menar är vår tids största
utmaning – klimatförändringen.
Ekonomi – ekonomin är avgörande för såväl individer som samhälle. Vi behöver ett näringsliv som utvecklas hållbart och som är
konkurrenskraftigt så att den ekonomiska grunden för välfärden
utvecklas.
Sociala förhållanden – den sociala dimensionen innefattar att jämlikhet mellan människor och jämställdhet mellan könen krävs i och
för ett hållbart samhälle.
Begreppet hållbar utveckling har använts sedan mitten av 1980-talet
och avser ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov”.116
Ett hållbart samhälle förutsätter att resurser används på ett
effektivt sätt. Digitaliseringen kan bidra till, eller kan visa sig vara
lösningen för, en effektivare resursanvändning, ett blomstrande
och innovativt näringsliv och ett jämlikare samhälle med ökad jämställdhet.
114
Det första millenniemålet strävar mot att den extrema fattigdomen och hungern helt ska
undanröjas genom att milleniemålet är ett delmål om att andelen extremt fattiga och hungrande ska halveras till 2015. Delmålet kommer troligtvis att nås. Se FN utvecklingsmål
www.millenniemalen.nu/mal-1/ (Hämtad 2015-10-19).
115
FN globala mål www.globalgoals.org/sv/ (Hämtad 2015-10-19).
116
FN tillsatte i mitten av 1980-talet Brundtlandkommissionen som började använda begreppet hållbar utveckling. United Nations, Brundtland Commission (1987). Vår gemensamma framtid. Report of the World Commission on Environment and Development.
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Eftersom digitaliseringen påverkar utvecklingen inom de flesta
politikområden är utgångspunkten att det hållbara samhället är målet
centralt för valet av strategiska områden och förslag.
4.1.2

Det offentliga ska vara proaktivt

Sverige är ett av världens mest framgångsrika länder på att använda
it och de möjligheter som digitaliseringens innebär och det har vi
varit under de senaste decennierna. Många länder har dock under
senare år intensifierat arbetet med att ta tillvara digitaliseringens
potential vilket innebär att Sverige relativa position försämras.
Sverige är ett teknikvänligt land. Individer och företag är intresserade och tar till sig och använder ny teknik. Det har bidragit till
Sveriges starka position i internationella jämförelser av länders itanvändning och digitalisering. Det har också funnits tillräckligt
många eldsjälar som gjort stora insatser för utvecklingen.117 Staten
har bidragit starkt till utvecklingen genom både samverkan och
konkurrens med näringslivet118 vilket bidragit till en stark innovationsutveckling, och genom åtgärder för att främja användningen
av ny teknik, exempelvis i form av skattesubventioner som vid
Hem-PC-reformen.119 Omställningsförsäkringar, välfärdssystemen
och det offentligas satsningar på vidareutbildningar har också gett
trygghet vid förändringar av arbetsmarknaden som skett till följd av
teknikutvecklingen. Det har bidragit till den förändringsbenägenhet
som kännetecknar Sverige. Sverige är unikt genom att vi har en
individualism som inte handlar om frihet från staten utan snarare
frihet genom staten.120
Det offentliga har således bidragit med förutsättningar och agerat
proaktivt och genom det påverkat att Sverige haft en stark position
117

Se Frick, Anders (2015), Sverige som IT-nation, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande, Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
118
Se Kaijser, Arne (2015), Växlande förbindelser – konkurrens och samverkan mellan stat och
näringsliv i utvecklingen av svensk teleindustri, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande,
Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
119
Hem-pc-reformen infördes 1998, och gav anställda i Sverige en möjlighet att låna – eller
hyra mot s.k. bruttolöneavdrag – en persondator med tillbehör skattefritt. Se Digitaliseringskommissionen (2015) delbetänkandet För Sverige i framtiden – Digital kompetens,
SOU 2015:28, s. 164.
120
Se Trägårdh, Lars (2015) Framtidsfolket – Modernitet och svensk identitet, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande, Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens
möjligheter, SOU 2015:65, s. 370.

112

SOU 2015:91

Våra bedömningar och förslag

i internationella jämförelser och rankats i topp sedan internationella
mätningar inleddes.
Sverige halkar, enligt de senaste uppdateringarna av internationella jämförelser, efter andra länder.121 Det finns flera olika index,
rankningar och rapporter som på olika sätt följer och beskriver
utvecklingen i världen avseende digitaliseringen. Dessa tar fasta på
olika aspekter av digitalisering. Länder som avancerat i rankningarna under senare år har alla haft ett starkt engagemang från det
offentliga. Danmark har gjort genomgripande satsningar inom e-förvaltning och infört obligatoriska digitala brevlådor från det offentliga till företag och befolkning och har satsat på stöd för allas delaktighet. Finland har en god it-infrastruktur, där mer än 90 procent
av befolkningen använder internet, höga nivåer av teknisk och icketeknisk innovation samt ett mycket robust innovationssystem.
I Storbritannien beskrivs regeringens aktiva roll i utvecklingen som
en katalysator för digitaliseringen. Storbritannien har en av de mest
gynnsamma miljöerna i världen för it-utveckling med ett väl anpassat regelverk och en progressiv politisk inställning till utvecklingen.122 I Estland har digitaliseringen använts som ett direkt redskap för statsbyggande och utveckling av landet genom samarbeten
mellan offentliga institutioner, privata företag och civilsamhället.123
Singapore har världens bästa företags- och innovationsklimat och
goda effekter av digitaliseringen, särskilt i termer av sociala effekter. Vidare har Singapore förbättrat sin it-infrastruktur under senare
år och har ett världsledande system för e-förvaltning.
Utredningen menar att utgångspunkten att det offentliga ska
vara proaktivt krävs för att stödja utvecklingen mot det it-politiska
målet och för att digitaliseringens möjligheter ska användas.

121
Se genomgång av Sveriges position i de senaste internationella jämförelserna i Digitaliseringskommissionens delbetänkande (2015) För Sverige i framtiden – Digital kompetens,
SOU 2015:28, kapitel 3.
122
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report
www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
(Hämtad 2015-10-26).
123
Ramböll (2014), Identifiering av framgångsrika länder avseende digitalisering och vad som
driver denna framgång – fallstudier. Underlagsrapport till Digitaliseringskommissionen.
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Ledarskap krävs på alla nivåer i offentlig verksamhet

Digitaliseringens möjligheter realiseras när verksamhetsutveckling
sker integrerat med digitalisering. Digitala verktyg och tjänster
möjliggör nya processer, former och sätt att erbjuda service och
välfärdstjänster till människor men också till att organisera och
förvalta de offentliga verksamheterna. Det ställer krav på det politiska och förvaltande ledarskapet på alla nivåer.
Det handlar både om ett visionärt och strategiskt ledarskap och
ett operativt och genomförande. Ledare inom den offentliga sektorn
leder verksamheternas digitalisering och många har genomfört innovationer tillsammans med medarbetare, brukare och näringsliv.124
Nya former för samarbete och processer för utveckling och upphandling av varor och tjänster utvecklas. Erfarenheter och kunskapsspridning sker i stor utsträckning genom bilaterala kontakter
och studiebesök. De hinder som ledarna möter är ofta svåra att lösa.
Hindren kan vara av legal, kompetens- eller attitydkaraktär men
kan också utgöras av hinder i den svenska förvaltningsmodellen.
Ledarskap i tranformeringen till den digitala ekonomin är därför
nödvändigt på alla nivåer i den svenska förvaltningen.
Som ledare är det angeläget att vara medveten och ha kompetens
om på vilka sätt den egna verksamheten kan digitaliseras eller påverkas av andras digitalisering. Många verksamhetsområden och
företag genomgår en disruptiv förändring till följd av digitaliseringen.
Det disruptiva kännetecknas av att det som hittills varit stabilt inom
området; tillverkning/tillhandahållande av varor och tjänster, affärsmodeller/institutionella strukturer, distribution, kompetensutveckling etc. förändras på ett omstörtande sätt av digitaliseringen vilket
gör att mycket av det gamla inte är funktionellt längre. Det evolutionära kännetecknas av att utvecklingen sker stegvis och att vissa
grundfundament inom området, verksamheten, tjänsten etc. fortsätter att vara viktiga samtidigt som digitaliseringen utvecklar nya
arbetsformer, tjänster, innehåll etc.
Att ett kompetent och proaktivt ledarskap krävs på alla nivåer i
offentlig verksamhet är en utgångspunkt för de förslag Digitaliseringskommissionen för fram.
124

Studiebesök Västerås stad 3 mars 2015 samt studiebesök Huddinge kommun 14 augusti
2015.
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Innovation och utveckling av näringslivet ska främjas

Näringslivets utveckling är centralt för att skapa en hållbar tillväxt i
Sverige. En god svensk industriell konkurrenskraft är avgörande för
utvecklingen och behöver främjas utifrån kunskap och medvetenhet om på vilka sätt digitaliseringen förändrar förutsättningarna för
företag. Svenska företags konkurrenskraft på globala marknader
utmanas av ökad konkurrens från både lokala och globala företag.
De svenska företagens fortsatta förmåga att vinna marknadsandelar
i en digitaliserad värld kommer vara beroende av hur digitaliseringen används för marknadstillträde, innovation och effektivitet.
Detta är nödvändigt för att Sverige fortsatt ska vara ett framgångsrikt exportland.
Innovationsprocesser125 blir allt viktigare och är i allt högre utsträckning drivna av data och digitalisering.126 Den tilltagande konkurrensen och det högre kunskapsinnehållet i varor och tjänster
innebär ett ökat tryck på företagen att förnya sig och arbeta med
innovation. Takten i innovationsarbetet har ökat. Företag måste
utveckla sin verksamhet och sina produkter och tjänster utifrån de
förändrade marknads- och kundbehoven. Det driver fram tvärdisciplinära och globala innovationsprocesser.127
Traditionellt sett har innovationsmodeller i hög grad fokuserat
på teknik och FoU, med produkt- och processutveckling som de
huvudsakliga innovationsområdena. Men de nya affärsinnovationerna, såväl de kundnära innovationerna som de organisatoriska,
verkar utanför det traditionella innovationsområdet.128 Innovation
och utveckling bygger numera på delvis nya typer av tillgångar och
resurser för värdeskapande. Den digitala ekonomin innebär en
övergång från industrisamhällets hierarkiskt styrda processer med
fokus på produkter för en massmarknad till användarfokuserade
individualiserade digitala tjänster.
Innovationsprocesserna har internationaliserats. Kunskapsresurser har blivit avgörande tillgångar och verktyg för konkurrenskraft
125
Vinnovas definition av innovation är Innovationer dvs. införandet eller genomförandet av
en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya
sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. Den är en
översättning av OECD (2005) Oslomanualens definition.
126
OECD (2014), Datadriven Innovation for Growth and Wellbeing.
127
Teknikföretagen, www.teknikforetagen.se/ (Hämtad 2015-10-26).
128
Tillväxtanalys (2010) De nya affärsmodellerna – värdeskapande affärsinnovationer.
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i den globala ekonomin.129 Innovationer sker i allt högre utsträckning i nätverk som involverar flera olika enheter inom företag och
många externa aktörer, både nationella och internationella.130
De strategiska områdena och förslagen inom dessa som Digitaliseringskommissionen för fram tar sin utgångspunkt i att innovation och utveckling av näringslivet ska främjas.
4.1.5

Kritisk massa behöver uppnås

Förändringsprocesser och utvecklingsarbete sker ofta utifrån att
incitamenten är tillräckligt starka. Incitament är det som ger anledning eller motivation till handlande. Incitament kan bestå av tvingande krav, ekonomisk eller annan resursmässig nödvändighet eller
inspirerande möjligheter. Digitaliseringen kan sägas innehålla samtliga dessa incitament.
För att ett skeende ska sätta igång eller att en förändring äga
rum krävs ofta kritisk massa. Utredningen utgår från den syn på
utveckling och förändring som teorin om kritisk massa beskriver
inom de områden vi ser som strategiska. Kritisk massa syftar på ett
antal eller en kvantitet av någonting, men kan också kombineras
med en kvalitativ nivå, som krävs för att en viss process ska vara
möjlig. Det handlar om vad som krävs av någonting för att en självständig kedjereaktion ska ske som leder till en önskad kvantitativ
eller kvalitativ förbättring. Det kan till exempel vara ett minsta antal
personer som användare, kvinnor på en utbildning, partners i ett
samarbete eller deltagare i expertgrupper där nya idéer kan utvecklas. Teorin om kritisk massa handlar om var den kritiska gränsen
går för att utvecklingsprocessen ska starta och utvecklas av sig själv.
I utredningens bedömningar av förslagen har utgångspunkten
att kritisk massa behöver uppnås varit styrande.

129
130

Vinnova (2011) Utvecklingen av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem.
OECD (2010) The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow.
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Strategiska områden för staten

Digitaliseringskommissionen har identifierat sex strategiska områden som bör beaktas i den framtida digitaliseringspolitiken. Dessa
har urskilts i den omvärldsanalys som utredningen genomfört. I omvärldsanalysen har utvecklingen och vad digitaliseringen betyder
inom ett antal områden i samhället som starkt påverkas av samhällsutvecklingen och digitaliseringen åskådliggjorts och lyfts fram.
De strategiska områdena är valda utifrån det samlade behovet av
att Sverige skyndsamt behöver göra strategiska vägval för att säkerställa en framgångsrik digital transformation.
Digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar och
Digitaliseringskommissionen menar att det krävs att regeringen
kraftsamlar kring och prioriterar de strategiska områdena för att
det it-politiska målet ska nås och Sverige ska vara världsledande på
att använda digitaliseringens möjligheter. Syftet med de strategiska
områdena är att ge möjlighet till fokusering inom områden som har
och kommer att ha betydelse under överskådlig tid, ge en struktur
för digitaliseringspolitiken som är relevant för transformationen av
samhället samt ge tydlighet och stabilitet för alla aktörer som är
berörda av statens inriktning.
Utredningen anser att regeringen bör kraftsamla i det långsiktiga arbetet med och inom de strategiska områdena dels för att ge
goda förutsättningar för det fortsatta arbetet och dels för att skapa
stabilitet i, trovärdighet för och tillit till politiken.
För att Sverige ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa
sätt behövs engagemang och samverkan mellan offentlig sektor,
näringsliv, akademi, civilsamhälle och individer.
De strategiska områdena är:
1. Kontinuerligt statligt engagemang för att främja digitaliseringen
i samhället
2. Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen
3. Kompetens för det digitala samhället
4. Infrastruktur för att främja digitaliseringen
5. Datadriven innovation för tillväxt och välfärd
6. Säkerhet och integritet i en digital tid
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Kontinuerligt statligt engagemang för att främja
digitaliseringen i samhället

Statlig styrning har genomgått stora förändringar till följd av samhällsutvecklingen.131 Genom åren har statsförvaltningen decentraliserats och målstyrning har införts. Traditionell statlig styrning innefattar olika styrformer för vertikal hierarkisk styrning såsom lagstiftning, ekonomiska styrmedel, tillsyn och mål- och resultatstyrning.
Då allt fler områden är tvärsektoriella eller horisontella har nya
former av statlig styrning och statliga insatser utformats. Denna styrning innebär att myndigheternas tillsammans med andra aktörers
ambitioner, handlande, kompetens och attityder har betydelse för
utveklingen. Det kallas för främjande insatser eller mjuk styrning.
Det finns två förklaringar till att mjuka och mer otraditionella
former av statlig styrning blir allt vanligare.132 Den första handlar
om resursberoende och att staten är beroende av andra aktörer för
att genomföra politiken. De traditionella vertikala styrformerna
fungerar ofta väl när staten kontrollerar huvuddelen av de resurser
som behövs, men i många politiska frågor ligger viktiga resurser
utanför statens kontroll. Resurserna kan utgöras av pengar, men
även av mer svårfångade faktorer som det praktiska genomförandet
av politiken eller förmåga att skapa engagemang och legitimitet för
olika åtgärder.
Den andra förklaringen är att det handlar om komplexa utmaningar och problem som saknar enkla lösningar där det krävs en
kontinuerlig hantering. Flera vertikala styrformer kan ha använts
för att hantera den här typen av problem utan att de har fungerat
tillfredställande. Staten har därför utvecklat andra, mjukare eller
horisontella, former för styrning. Mjuk styrning är därför vanligare
när staten inte ensam råder över frågan vilket särskilt är fallet när
det gäller tvärsektoriella frågor som exempelvis digitalisering. Här
krävs samordning, kunskapsuppbyggnad, analys och att flera aktörer samverkar kring frågorna utifrån olika perspektiv.

131

Se trendbeskrivning i kapitel 3.
ESV:s definition av styrning är att det är samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer
använder för att nå ett visst resultat, att få rätt saker att hända genom att driva insatser och
beteenden i viss önskad riktning. Ekonomistyrningsverket (2014), Verksamhetsstyrning – att
få rätt saker att hända, Rapport 2014:49.
132
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Det finns behov av långsiktighet i statens engagemang att främja
digitaliseringsutvecklingen i samhället. I Sverige är it-politik, e-förvaltning och digitalisering de kanske mest vanligt förekommande
begreppen för att beskriva politikområdet. Det finns strategier inom
flera områden (t.ex. e-hälsa) men ingen samlad ansats. Andra länder
har ofta ett starkare näringspolitiskt perspektiv på digitaliseringsfrågorna och betonar it som en förutsättning för hållbar tillväxt och
att digitaliseringen ger förutsättningar inom andra politikområden.
I många länders strategier för digitaliseringen betonas behovet
av samverkan.133 Strategierna kan inte genomföras av regeringen
eller enskilda aktörer för sig utan det krävs samverkan där också
gemensamma behov och lösningar behöver identifieras. Många länder har digitaliseringen av offentlig sektor som ett särskilt prioriterat område. Digitaliseringen av offentlig sektor ses som en viktig
förutsättning för att främja digitaliseringen i hela samhället.
Digitaliseringskommissionen anser att den transformerande kraft
som digitaliseringen är innebär att staten bör använda sig av och utveckla former för mjuk styrning genom att arbeta med ett kontinuerligt statligt engagemang för att främja digitaliseringen i samhället.
4.3.1

Nationellt främjande och stöd till digitalisering

Utredningens förslag: Regeringen bör säkerställa en kontinuitet
i de nationella insatserna för digitaliseringen genom att organisera
det nationella främjandearbetet på ett stabilt och uthålligt sätt.
De nationella insatserna för att främja användningen av digitaliseringens möjligheter behöver innefatta systematisk kunskapsuppbyggnad om samtidens och framtidens sakfrågor, analys för
att identifiera nytta, värde och utmaningar, stöd för myndigheter
och kommuners utvecklingsarbete, utveckling av strategisk samverkan samt framtagande av policyunderlag av olika slag.
Regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att ta fram ett
förslag för organisering av det nationella främjandearbetet och det
kontinuerliga statliga engagemanget.

133

Underlagsrapport till Digitaliseringskommissionen, Governo (2015) Digitaliseringsfrämjande
– hur gör andra? Lärdomar från Kanada, Singapore, Storbritannien och Tyskland.
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Skälen för utredningens förslag: Det finns ett behov av ökad kunskap kring vad digitaliseringen innebär för samhället i stort och för
den enskilda verksamheten och hur offentliga aktörer kan och bör
bidra i utvecklingen. Nya krav ställs på aktörer – från den enskilda
individen till det stora företaget – i ett globalt och uppkopplat samhälle. Nya branscher uppstår medan andra försvinner och ytterligare andra utvecklar sina affärsmodeller och produktioner.
Den höga förändringstakten gör att behoven av digitaliseringsfrämjande insatser snabbt kan ändra karaktär och behov flytta mellan
olika områden och målgrupper. Utvecklingen är svår att förutse
eftersom den följer av ett komplext samspel mellan teknologiska,
politiska, ekonomiska och sociala faktorer.134
Behovet av kunskapsuppbyggnad och analys framkommer mycket
tydligt i utredningen. Det finns stora behov av att kontinuerligt
följa utvecklingen generellt och inom olika områden. Kunskap och
analys är en förutsättning för insikt och medvetenhet och för att
identifiera nytta, värde och utmaningar i dag och framöver. Det
finns ett generellt behov av att tydliggöra och synliggöra nyttan
med digitalisering och att visa på de utmaningar som föreligger.
Kunskap kommer kontinuerligt behöva byggas upp för att förstå vad
utvecklingen innebär för individens rättigheter och skyldigheter i
förhållande till det offentliga, näringslivet, civilsamhället och andra
människor. Kunskapsspridning är efterfrågat och det är angeläget
att staten tar ett ansvar för att någon form av funktion finns som
har ett långsiktigt uppdrag att sprida kunskap exempelvis i form av
övergripande samhällsanalyser till många berörda men också av
sektorsbaserade kunskapsunderlag och fördjupade analyser.
Staten har en unik position för att skapa en helhetssyn över
utvecklingen såväl inom olika sektorer som regionalt, nationell och
internationellt.
Nationellt främjande bör även innefatta andra former av praktiskt stöd för myndigheter och kommuner i deras utvecklingsarbete. Det kan innefatta stödmaterial, utarbetande av standarder
eller erbjudandet av mötesplatser etc. för alla de aktörer som har
liknande behov till följd av digitaliseringen.
Det nationella främjandet behöver vara ett stöd i hur incitamentsstrukturer kan utformas. Här kan nämnas hur Skatteverket
134

Framtidskommissionens slutrapport, Svenska framtidsutmaningar, Ds. 2013:19: s. 73–76.
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främjade en ökad digitalisering genom att bland annat utlova en
tidigare skatteåterbäring för de som e-deklarerade, vilket resulterade i en mycket kraftig ökning av antalet som utnyttjade den digitala möjligheten. Till viss del kan förenklande insatser och användbara system vara digitaliseringsfrämjande i sig. Här finns ett behov
av stöd i att utforma lämpliga modeller för att tydliggöra incitamenten inom och utanför den egna organisationen.
Ett annat område där det finns ett växande behov av nationellt
främjande är att underlätta samverkan mellan olika aktörer i samhället, såväl offentliga som privata och experter, akademi och civilsamhälle.
Det bör fortsatt finnas en nationell ambition att följa, driva på
och främja det regionala och lokala arbetet. Detta behov framgår
också tydligt av den lägesrapport över regionala digitala agendor
som presenterades i december 2014.135
Slutligen är behovet av analyser och kunskapsunderlag för framtagande av policy och strategier ett område som behöver en stabil
och långsiktig form för att staten ska kunna vara proaktiv inom
digitalisering. Det behövs visioner och strategier samt en taktisk
och operativ nivå för att genomföra de visioner som finns och bidra
med stöd.
Genom att organisera de statliga främjande insatserna i någon
form som skapar kontinuitet och trovärdighet kan områden som är
särskilt lämpade för främjandearbete samlas vilket leder till effektivitetsvinster, synergieffekter och långsiktighet i statens engagemang
för digitaliseringsfrågorna. Politiska ambitioner inom exempelvis
klimat och miljöområdet liksom avseende jämställdhet lämpar sig väl
för främjande nationella insatser eftersom digitaliseringens möjligheter behöver användas för att nå mål inom dessa områden.
Förslag till utredning
Hur det nationella främjandet och stöd till digitaliseringen i samhället ska organiseras bör utredas i syfte att få fram ett förslag som
på ett effektivt och relevant sätt motsvarar behoven. Digitaliseringskommissionen har enligt direktiven inte i uppdrag att föreslå orga135
Underlagsrapport till Digitaliseringskommissionen, Ramböll (2014) Nulägesrapport 2
Regionala digitala agendor.
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nisering av det nationella digitala främjandearbetet och föreslår
därför att en utredning tillsätts med det uppdraget. Inom flera
politikområden har under senare år nya myndigheter inrättats, eller
nya uppdrag getts till befintliga myndigheter, för analys- och kunskapsuppbyggnad till stöd för främjandearbete. Trafikanalys, Myndigheten för kulturanalys samt Medierådet är exempel på sådana statliga satsningar.136
4.3.2

Statistik för det digitaliserade samhället

Utredningens förslag: Regeringen bör ge Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att göra en översyn av vilka statistikområden inom den officiella statistiken som påverkas starkt av
digitaliseringen och lämna förslag till hur statistiken bör utvecklas för att bättre fånga effekter av digitaliseringen.
Skälen för utredningens förslag: Statistikutredningen har framhållit att statistik är en mycket viktig informationskälla i en demokrati och att tillgången till den kan ses som en rättighet för alla
medborgare. Statistik ligger till grund för politiska beslut, för den
allmänna debatten, för forskning och utvärderingar m.m. Den ska
vara objektiv och saklig samt av god kvalitet.137
Statistik behöver kontinuerligt vidareutvecklas för att möta samhällets behov. Regeringen har noterat behovet av att vidareutveckla
indikatorerna för e-förvaltning.138 Men behovet är mer omfattande
än så. Det finns en påtaglig risk att officiell statistik inte på ett
adekvat sätt omfattar eller fångar konsumtion av digitala tjänster.
Det gäller flera områden och särskilt digitaliseringens effekter på
produktiviteten och olika prisindex, inte minst konsumentpris-

136

Exempelvis har Myndigheten för kulturanalys till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet med utgångspunkt i de
kulturpolitiska målen. De har en budget på cirka 15 miljoner. Se Prop 2015/16:1 Utgiftsområde 17.
137
Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB (SOU 2012:83) s. 102.
138
Regeringens budgetproposition, Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 22, s. 103.
www.regeringen.se/contentassets/49618bcb4fd94b6081d9696f55bc7f8d/forslag-till-statensbudget-for-2016-finansplan-och-skattefragor-kapitel-1-12-och-bilagor-1-16.pdf
(Hämtad 2015-10-26).
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index (KPI).139 Många av de nya transaktionerna som uppstår i den
digitala ekonomin såsom telefonsamtal över internet eller gratistjänster för trafiknavigering ingår inte i statistiken för BNP som
mäter värdet av transaktioner. Det gör att de värden som nyttjandeekonomin ger blir svåra att uppskatta. Vad gäller mått på konsumentnytta blir storleken på mätfelet allt viktigare och ökande allteftersom digitaliseringen fortskrider.140
För beslutsfattare är det avgörande att utvecklingen speglas i
statistiken så att rätt avvägningar kring fördelning av resurser kan
göras. Exempelvis har Riksbanken formulerat målet för penningpolitiken i termer av inflation mätt med KPI.
Studier av it-sektorns bidrag till tillväxten visar att den ökar.
Under perioden 1995–2005 stod sektorn för 32 procent av tillväxten vilket ökade till 42 procent kommande decennium 2006–2015.141
Det är troligt att denna utveckling kommer att fortsätta då allt fler
delar av ekonomin digitaliseras. Dagens statistik visar dock inte hur
sektorer utanför it-sektorn påverkas av en ökad digitalisering.142
Mot bakgrund av digitaliseringens allt större genomslag i samhället finns det anledning av se över vilka statistikområden inom
den officiella statistiken, som SCB är statistikansvarig myndighet
för, som påverkas starkt av digitaliseringen. SCB bör få i uppdrag
att lämna förslag till hur statistiken bör utvecklas för att bättre
fånga effekter av digitaliseringen. SCB bör tillkalla en digitaliseringskunnig referensgrupp att bistå i arbetet. Referensgruppen bör
t.ex. inkludera personer med kunskap om realtidsuppföljning av data
och indikatorer med hjälp av stora datamängder (big data). Uppdraget bör genomföras inom ramen för SCB:s ordinarie resurser.

139
Breman, Anna, Felländer, Anna (2014) Diginomics – nya ekonomiska drivkrafter, Ekonomisk debatt, nr 6, årgång 42.
140
Felländer, Anna (2015), Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, s. 86, s. 103 i
Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om
digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
141
Tillväxtanalys (2015) How digitalisation drives productivity and competitiveness in Sweden.
142
Ek, Irene och Summer, Rene (2015) Deconstructing the digital economy – progressing towards
a holistic ICT-framework s. 25–26 i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige
i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
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Regelverk som fungerar i och för den digitala
omställningen

Digitaliseringen och förändringen den innebär för många verksamheter gör att viss befintlig lagstiftning fungerar hindrande för utvecklingen men också att vissa områden behöver stärkt reglering
allt eftersom nya fenomen utvecklas. När välfärdstjänster automatiseras, robotiseras eller digitaliseras behöver befintliga regelverk anpassas, omformuleras eller uttolkas på sätt som gör det möjligt att
använda tekniken. Avsikten i regelverken, exempelvis avseende individuellt stöd och integritet, behöver samtidigt säkerställas. Befintlig
lagstiftning är i många fall varken tillräcklig eller funktionell i de
situationer som digitaliseringen möjliggör.
Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen är
ett strategiskt område som staten kontinuerligt behöver beakta,
följa och förhålla sig till.
4.4.1

Genomgång av digitaliseringsförsvårande lagstiftning

Utredningens förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning i
syfte att göra en kartläggning över digitaliseringsförsvårande
lagstiftning i samhället.
Utredningen bör även ha i uppgift att utvärdera och analysera resultatet av kartläggningen i syfte att föreslå lämpliga åtgärder för att bereda frågorna vidare.
Skälen för utredningens förslag: Genom digitaliseringen uppkommer nya sätt att arbeta och att tillhandahålla tjänster och produkter.
I vissa fall kan befintlig lagstiftning försvåra digitaliseringen.
Juridiska förutsättningar behövs för att ta e-förvaltningsarbetet vidare
E-delegationen har i sitt slutbetänkande uppmärksammat behovet
av att stärka förmågan att driva på nödvändiga författningsförändringar för att skapa bättre förutsättningar för e-förvaltningens utveckling. En förutsättning för detta arbete är att regeringen förbättrar den interdepartementala samordningen av juridiska frågor.
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Som ett praktiskt exempel kan nämnas behovet av att utveckla
elektroniska underskrifter. För att följa med i den utveckling som
sker behöver myndigheter kunna ta emot ansökningar och andra
handlingar i elektronisk form med stöd av funktioner som uppfyller kraven på rättssäkerhet, informationssäkerhet och personskydd. Här finns ett antal lagar och förordningar som skapat hinder
så att elektroniska underskrifter inte kan införas eller användas.
Flera av hindren för elektroniska underskrifter är åtgärdade men
det kvarstår ännu ett antal hinder som behöver undanröjas. Detta
åskådliggör att rättsreglerna behöver moderniseras och harmoniseras med den vardag som har utvecklats i och med digitaliseringen av
samhället. 143
Digitaliseringen av branscher och konsumtionsbeteenden utmanar
lagstiftningen
Näringslivet regleras i många fall av lagstiftning som kan anses försvåra tillhandahållande av vissa tjänster och produkter. Som exempel kan nämnas lastbilstillverkares utvecklingsarbete med autonoma
fordon som använder dagens och framtidens teknik för att öka
trafiksäkerhet och minska bränsleförbrukning. Utvecklingen innebär att förarens roll blir förändrad, från att köra lastbilen till att
övervaka fordonet. Det finns dessutom möjligheter för flera fordon
att utgöra en konvoj vilket innebär att en fysisk person inte behöver befinna sig i varje lastbil. Genom denna utveckling utmanas lagstiftningen inom transportsektorn.144
Utvecklingen av e-handeln gör att vissa sektorsregelverk inte är
funktionella längre. Regleringen för t.ex. livsmedelsförsäljning är
skriven utifrån försäljning i en fysisk butik. Detta skapar svårigheter för handlare att följa regelverket när en ökande kundskara
väljer att handla livsmedel över nätet.

143

E-delegationen, SOU 2015:66, En förvaltning som håller ihop. s. 30, 34.
Transportstyrelsen har genomfört en förstudie för att identifiera om, hur och i så fall vilken
lagstiftning som behöver ändras för att möjliggöra delvis eller helt automatiserad körning.
Förstudierapport (2014) Autonom körning Dnr TSG 2014-1316. www.transportstyrelsen.se/
globalassets/global/press/autonom_korning_forstudie.pdf (Hämtad 2015-10-26).

144
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Modeller för stöd i tolkningsfrågor kan behöva utvecklas
Vård- och omsorgsinsatser eller tjänster har utvecklats genom de
tekniska lösningar som är möjliga att erbjuda till patienter och brukare. I Västerås har en stödmodell utarbetats för hur den lagstiftning som är aktuell i användandet av välfärdstekniken inom verksamheterna kan tolkas.
Modellen innebär att verksamheterna säkerställer att användningen av en tekniklösning prövas mot rätt författningsregler men
också att kraven på säkerhet inte höjs i förhållande till vad som gällt
för ett traditionellt tillhandahållande av tjänsten. Bakgrunden till
arbetet är att det ibland saknas tydlig lagstiftning eller rättspraxis
som ger vägledning i hur nya tekniklösningar kan användas för att
överensstämma med rättliga krav. Västeråsmodellen försöker tillgodose det behov av rättsliga tolkningar som uppstår i och med att
man inför och använder tekniklösningar i omsorgen.145
4.4.2

Utredning om arbetsrätt och konsumenträtt
i den digitala ekonomin

Utredningens förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning i
syfte att se över om någon del av arbetsrätten och konsumentlagstiftningen behöver anpassas mot bakgrund av nyttjande- och
delningsekonomin.
Skälen för utredningens förslag: Den framväxande nyttjande- och
delningsekonomin gör det möjligt för människor och företag att
sälja sina underutnyttjande tillgångar i form av en tjänst via en digital plattform. Begreppet nyttjandeekonomin fångar hur ekonomin
går från att bygga på ägande av produkter till att bygga på användning av tjänster. Delningsekonomin är en delgrupp av nyttjandeekonomin och handlar om interaktioner medborgare emellan. Det
kan t.ex. handla om att man betalar för att låna verktyg av någon,
för att samåka eller för att använda andras bostäder. Detta innefattar såväl kommersiella former för delande som icke-kommersi145

Västerås stad, (2015), Västeråsmodellen – en riktlinje för införande av trygghetsskapande teknik
inom vård och omsorg. Rapport dnr 2014/427-ÄN.
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ella, det vill säga hyra såväl som byta, låna, ge och få. Vissa typer av
tjänster, som taxi-appar, kallas ofta delningsekonomi, men innehåller inget reellt delande av resurser utan är snarare peer-to-peer
nyttjandeekonomi.
Tillgångarna i nyttjande- och delningsekonomin kan vara reella,
som när någon hyr ut sin bil eller lägenhet. Det kan också handla
om finansiella tillgångar, som när en privatperson lånar ut pengar
till en annan privatperson eller investerar i ett nystartat företag.
Slutligen kan det inom nyttjandeekonomin röra sig om immateriella tillgångar som kompetens och tid, som när någon utför ett
uppdrag eller ärenden. Gemensamt är att de som säljer eller erbjuder tillgångarna sammankopplas digitalt.
Nyttjande- och delningsekonomins framväxt främjas av ett flertal faktorer. Tillgången till internet och smarta telefoner har ökat
snabbt. Kostnaderna för att utveckla och lansera en digital plattform är låga jämfört med kostnaderna för att starta traditionella
marknadsplatser och företag vilket har gjort det möjligt för många
innovatörer och entreprenörer att kliva in på marknaden. Olika
system för finansiella transaktioner och för att verifiera och betygsätta leverantörer och kunder har utvecklats vilket nystartade digitala plattformar kan dra nytta av. Konsumtionsmönster har också
förändrats med ett ökat intresse för hållbarhetsaspekter och effektivt resursutnyttjande.
De digitala plattformarna har effekter på ekonomi och företagande. De ger kunderna ett större utbud av valmöjligheter. De
ökar utnyttjandet av resurser. Det gäller både fysiska resurser som
t.ex. bilar, verktyg och kontorslokaler, och personella resurser
genom att individer har möjlighet att erbjuda sin kompetens och
arbetstid. Detta kan ge individer möjlighet att i liten skala starta en
verksamhet för att sedan expandera den till ett eget företag, eller en
möjlighet till inkomst t.ex. för den som arbetar deltid eller är arbetslös.
Samtidigt är gränsen mellan arbetstagare och arbetsgivare ibland
otydlig i nyttjande- och delningsekonomin. De digitala plattformarnas huvudfunktion är ofta att länka ihop den som erbjuder en tjänst
med den som efterfrågar den. De som tillhandahåller tjänsterna
arbetar ibland under anställningsliknande förhållanden, utan att
vara anställda. Det innebär att de digitala plattformarna undviker
risk och kostnader som sociala avgifter, pensionsavsättningar och
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kompetensutveckling genom att lägga ut ansvaret på den egenföretagare som erbjuder tjänsten. För konsumenten innebär affärsmodellen att det inte finns ett företag som garanterar tjänstens kvalitet. Många av plattformarna har i stället funktioner där både konsument och leverantör betygsätter varandra.
Förslag till utredning
I delningsekonomin och peer-to-peer nyttjandeekonomin är det
ofta privatpersoner som säljer, byter och köper varor och tjänster
med varandra och kontakten förmedlas via en digital plattform.
Denna situation skiljer sig från när en privatperson köper varor och
tjänster från ett företag. Den nya digitala ekonomi och de nya digitala plattformar sätter tryck på olika institutioner och regelverk i
samhället som rör allt från skatter, avgifter och socialförsäkringar
till pensionsavsättningar, lönebildning och arbetsvillkor. Utvecklingen reser ett antal frågeställningar kring villkoren för både köpare och tillhandahållare av tjänster.
Utvecklingen mot en nyttjande- och delningsekonomi har potential att vara positiv för samhällets utveckling, med möjligheter till
minskad resursförbrukning och möjligheter för fler individer att
göra en ekonomisk förtjänst på sina outnyttjade resurser. När
egenföretagare utgör en allt större del av arbetskraften finns det
samtidigt behov av att klargöra det arbetsrättsliga läget. Användarna
av tjänsterna, konsumenterna, har också ett behov av att kunna utkräva ansvar för att tjänsterna utförs korrekt och skydd om något
går fel i transaktionen. Regeringen bör därför tillsätta en utredning
i syfte att se över om någon del av arbetsrätten och konsumentlagstiftningen behöver anpassas mot bakgrund av den digitala ekonomin.
Frågor att utreda är bl.a.:
• Behöver lagstiftningen kring när en tjänsteleverantör (egenföretagare) blir anställd förändras?
• Behöver arbetsrätten ses över för att ta hänsyn till den nya situation det innebär att tjänster förmedlas via digitala plattformar?
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• Hur påverkas konsumentskyddet och konsumenters säkerhet
när de deltar i delningsekonomin? Bör konsumentlagstiftningen
förändras, och i så fall i vilka delar och hur?
• Beskriva i vilken mån aktörerna inom nyttjande- och delningsekonomin har kapacitet att få till stånd en självreglering som ger
adekvat skydd för konsumenter och egenföretagare.
4.4.3

Utredning om socialförsäkringssystemen för anpassning
till den digitala ekonomin

Utredningens förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning
eller på annat lämpligt sätt se över om socialförsäkringens nuvarande utformning behöver justeras för att anpassas till delvis
nya och förändrade förhållanden för arbetstagarna som utvecklas på arbetsmarknaden genom digitaliseringen.
Skälen för utredningens förslag: Arbetsmarknaden förändras i
grunden genom den digitala utvecklingen. Yrken försvinner, stöps
om och tillkommer och behovet av att vidareutbilda sig under livet
kommer att öka i och med den transformering som nu sker med
digitaliseringen som en pådrivande kraft. En förändrad arbetsmarknad kan påverka individers möjligheter att nyttja trygghetssystemen om dessa inte är utformade eller anpassade efter nya förhållanden.
Nyttjande- och delningsekonomin innebär att privatpersoner
kan köpa och sälja tjänster via digitala plattformer. Det ger människor möjlighet att starta egna verksamheter och utveckla egna företag eller ger möjlighet till inkomst exempelvis för den som arbetar
deltid eller är arbetslös. De som tillhandahåller tjänsterna arbetar
tidvis under anställningsliknande förhållanden utan att vara anställda.
När egenföretagare utgör en allt större del av arbetskraften kan det
finnas behov av öka se över trygghetssystemen för att säkra berörda
individers trygghet liksom öka förutsebarheten systemen.
Den digitaliserade arbetsmarknaden innebär även att arbete i
högre utsträckning individualiseras, dvs. du säljer din kompetens och
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din tid som en tjänst.146 Det medför att allt fler arbetstagare kommer att arbeta som entreprenörer och på uppdrag som egenföretagare. Trygghetssystemen är till stor del uppbyggda utifrån andra
anställningsförhållanden än de som förekommer och växer fram
i dag. Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är t.ex. framåtblickande och baseras på inkomsten som individen beräknas få
under minst sex månader eller som är årligen återkommande. Förekomsten av s.k. kombinatörer, dvs. individer som både har en inkomst av anställning och en inkomst av annat förvärvsarbete växer.
Den nya arbetsmarknaden med allt fler kombinatörer innebär
emellertid en viss utmaning i och med att det befintliga trygghetssystemet framför allt är uppbyggt utifrån det industrialiserade samhällets arbetsmarknadsförhållanden. En föränderlig arbetsmarknad
med nya anställningsformer kan också påverka socialförsäkringsadministrationen som har att ta hänsyn till de nya förhållandena i
prövningen av rätten till olika ersättningar.
Rätten till sjukpenning
För rätt till sjukpenning krävs att arbetsförmågan är nedsatt med
minst en fjärdedel. Denna nedsättning beräknas i allmänhet i tid,
dvs. den som klarar att arbeta fyra timmar som normalt arbetar åtta
timmar har rätt till halv sjukpenning. Det bygger på en arbetsmarknad där de som arbetar gör det under bestämda tider. Sedan länge
har det varit svårt att få egna företagare att passa in i denna ram och
med en arbetsmarknad som utvecklas mot allt friare anställningsformer ökar dessa problem.
Vid bedömning av rätten till sjukpenning ska bedömningen ske
enligt den s.k. rehabiliteringskedjan. Den innebär att under de första
90 dagarna av en sjukperiod bedöms den sjukes förmåga att klara
sitt vanliga arbete. Efter dag 90 i sjukfallet ska det även beaktas om
man kan klara annat arbete som arbetsgivaren erbjuder. Från och
med dag 181 i sjukperioden bedöms arbetsförmågan även i förhållande till arbeten som inte finns hos den aktuella arbetsgivaren.
146

Se t.ex. Felländer, Anna (2015) Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, s. 91, i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter, SOU 2015:65.
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Rehabiliteringskedjan kan endast tillämpas fullt ut för anställda.
För egenföretagare bedöms arbetsförmågan mot det vanliga arbetet
fram till dag 180. När det gäller arbetslösa sker bedömningen mot
hela arbetsmarknaden från första dagen. I regelverket finns ingen
annan kategori än anställda, egenföretagare, studerande och föräldralediga. Frågan är då hur en timanställd person ska bedömas. Anställningen pågår endast i de fall personen är inbokad för tjänstgöring.
Regelverket inte är anpassat till en situation där människor har mer
lösa anställningsformer.
Den arbetsmarknad som växer fram i och med digitaliseringen
visar att anställningsformerna kommer att förändras. Det påverkar
inkomstförhållandena vilket i sin tur kan få betydelse när individers
SGI ska fastställas.
Överväganden utifrån dagens anställningsformer
Standardtrygghet och förutsägbarhet är enligt den parlamentariska
socialförsäkringsutredningen147 bristande för arbetstagare med tidsbegränsade anställningar och för personer som kombinerar tidsbegränsade anställningar och företagande. På dagens arbetsmarknad
omfattar dessa anställningsförhållanden relativt många människor
och med den transformering digitaliseringen driver är det troligt att
dessa anställningsförhållanden kommer att öka.
En parlamentarisk utredning om socialförsäkringssystemet lämnade sitt slutbetänkande i februari 2015. Den har haft till uppgift
att se över hur man kan åstadkomma en rad förbättringar i sjukförsäkringen inklusive stödet för återgång i arbete, i arbetsskadeförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet är att värna
förtroendet för socialförsäkringarna och göra försäkringarna långsiktigt hållbara. Betänkandet innehåller ett 50-tal förslag till angelägna förbättringar i nuvarande försäkringar samt förslag till inriktning av det fortsatta reformarbetet.148
Digitaliseringskommissionen ser dock ingen diskussion över
hur digitaliseringen påverkar såväl arbetsmarknad som anställnings147

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (2015), SOU 2015:21, Mer trygghet och bättre
försäkring.
148
Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (2015), SOU 2015:21, Mer trygghet och bättre
försäkring.
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förhållanden som inte passar in i det system som i dag är upprättat.
Det är viktigt i det fortsatta arbetet med utredningens betänkande
att lyfta den frågan för att skapa ett trygghetssystem som är hållbart för framtiden.
Trots avsaknaden av diskussion om digitaliseringens effekter
kan Digitaliseringskommissionen konstatera att några av de förslag
som lämnas är till gagn givet digitaliseringens utveckling. Här framstår främst förslaget om att övergå till e-inkomst och beräkningen av
individers SGI utifrån faktiska, historiska inkomster (EGI) kunna ha
betydelse för individer med friare anställningsformer eftersom de
kan ha svårt att påvisa framtida inkomster.
Förslag till utredning
Arbetstagare som har många tillfälliga anställningar kan med sjukpenningens framåtblickande perspektiv ha svårt att visa varaktigheten i sin anställning och får svårt att förutse sitt försäkringsskydd.
Detta trots att de under lång tid kan ha betalat avgifter till försäkringen. För försäkrade som varvar korta anställningar med företagande kompliceras också situationen av att de ofta byter mellan
SGI-A149 och SGI-B.150
Här finns det anledning för regeringen att vara proaktiv vad
gäller den framtida utformningen av förbättringar i socialförsäkringssystemet. Det finns därför enligt Digitaliseringskommissionen
behov av att se över om socialförsäkringens nuvarande utformning
behöver justeras för att anpassas till ändrade förhållanden som följer
av digitaliseringen. Vad gäller beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten behöver den anpassas till den arbetsmarknad
som växer fram på grund av digitaliseringen och som nuvarande
system inte är fullt anpassat till. Det är av vikt att de behov av förbättringar som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen
har identifierat i denna del också fullföljs.

149

SGI-A, Sjupenninggrundande inkomst av anställning, Försäkringskassan.
SIG-B, Sjukpenninggrundande inkomst av annat förvärvsarbete än anställning Försäkringskassan.
150

132

SOU 2015:91

4.5

Våra bedömningar och förslag

Kompetens för det digitala samhället

Samhället har behov av digital kompetens för att näringsliv och
offentlig sektor ska förstå, förhålla sig till och agera i den samhällstransformation som pågår. Det gäller både arbetstagares och ledares
digitala kompetens. Kunskap om digitaliseringens möjligheter och
utmaningar, om och hur man kan använda digitaliseringen för
verksamhetsutveckling, värdeskapande och innovationer behövs för
att ge fortsatt välstånd och tillväxt.
Sverige har en brist på specialister men också på arbetstagare
med olika former av basala nivåer av digital kompetens som krävs
till följd av utvecklingen inom såväl näringslivet som i offentlig
sektor. Nya arbeten kommer framför allt skapas inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn där kvalificerad it- och digital kompetens, kreativitet och problemlösningsförmåga efterfrågas. Att Sverige
har tillgång till och ger möjlighet för individer att utveckla den
kompetens som behövs är centralt för framtida förutsättningar för
tillväxt och välfärd. Andelen kvinnor i it-branschen är låg. I den
samhällsutveckling som nu pågår behöver könsbalansen i it-sektorn
bli jämnare. En jämnare könsbalans bidrar till att kvinnor i högre
utsträckning deltar i digitaliseringen av samhället, att kompetensbasen blir större och att jämställdheten ökar.
Samhällsutvecklingen kommer kontinuerligt att ställa krav på
individers digitala kompetens i privatlivet och samhällslivet liksom
inom utbildning och i arbetslivet. Livslångt lärande, utbildning,
kompetensutveckling och omskolning bli allt viktigare för individer, företag och samhälle.151

151

Se Digitaliseringskommissionens delbetänkanden SOU 2013:31 En digital agenda i
människans tjänst – Sveriges ekosystem. dess aktörer och drivkrafter, SOU 2014:13 En digital
agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår.
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Incitamentsprogram för att öka könsbalansen
på högre it-utbildningar

Utredningens förslag: Ett incitamentsprogram bör genomföras
där underrepresenterat kön som påbörjar och fullgör vissa högre
it-utbildningar får sina studiemedel för sex terminer, motsvarande kandidatnivå, avskrivna efter erlagd examen. Antagning
ska ske utifrån studiemeriter enligt rådande praxis. Incitamenten
riktas mot individen.
Incitamentsprogrammet bör införas för de högre it-utbildningar som har en könsbalans på under 15 procent av underrepresenterat kön. Incitamentsprogrammet bör genomföras under
ett antal antagningsperioder och längst tills dess att en utbildning når en könsbalans på minst 30/70.
En myndighet bör få i uppdrag att hantera administrationen
kring programmet.
En informationsinsats bör genomföras under året innan programmet påbörjas och under programtiden.
Regeringen bör anslå 1 miljon kronor för informationsinsatser
under ett år före programmets införande samt årligen för rekrytering under de år programmet genomförs.
Medel avsätts till programmet utifrån vilka antal antagningsperioder som väljs och utifrån antaganden om procentuell ökning
av underrepresenterat kön.
Skälen för utredningens förslag: Digitaliseringen är den starkaste
kraften för att utveckla hållbar tillväxt och utveckling i samhället
inom överskådlig tid. Det råder arbetskraftsbrist inom it-sektorn och
branscher med hög digitaliseringsgrad. Det finns ett mycket stort
behov av kompetens och talang och det är nödvändigt att könsbalansen blir jämnare. Dels ur ett samhällsperspektiv – könsbalansen
måste bli jämnare inom det område som transformerar samhället
och fler kvinnor behöver därmed vara delaktiga, påverka och utveckla det digitala i samhällsutvecklingen och de lösningar, tjänster
mm som tas fram. Dels ur ett kompetensperspektiv – kvinnors kompetens, kapacitet och talang behövs i utbildningarna och i sektorn
där brist på arbetskraft råder. Och dels ur ett jämställdhetsperspektiv
– den digitala utvecklingen i samhället behöver ske jämställt för att
samhället ska kunna uppnå jämställdhet.
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Ambitionen har uttryckts att ”andelen kvinnor i it-relaterade
yrken och kvinnor som studerar på utbildningar med it-inriktningar
ska öka kraftigt fram till 2020”.152 Regeringen konstaterar vidare i
budgetpropositionen för 2016 att jämställdhetsarbetet utvecklas för
långsamt och att mycket återstår att göra. Målet för jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.153
Incitamentsprogrammet syftar till att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom att en högre
andel kvinnor har den it-kompetens som krävs för utformning och
utveckling av det digitala samhället. Vidare syftar programmet till
att svara upp mot det kompetensförsörjningsbehov som finns i itbranschen och andra branscher med en hög grad av digitalisering.
Därigenom ges förutsättningar för mer jämställda branscher. Genom
ett bättre utbud av kvinnlig arbetskraft ges företagen större möjligheter att rekrytera och bibehålla kompetens som de efterfrågar.
På så sätt är reformen ett verktyg för tillväxt och innovation och
för att nå såväl näringspolitiska, it-politiska, arbetsmarknadspolitiska, utbildningspolitiska som nationella jämställdhetspolitiska mål.
Digitaliseringen transformerar samhällets alla delar och det är därför
särskilt angeläget att pröva nya angreppssätt som har potential att ge
bättre resultat än tidigare satsningar.
Incitamentsprogrammet i form av ekonomiska incitament för
underrepresenterat kön på högre it-utbildningar är ett sådant nytt
angreppssätt som staten bör pröva för att uppnå könsbalans och jämställdhet. Konstruktionen kan även tillämpas inom andra utbildningar med ojämn könsfördelning.
Könsbalansen på högre it-utbildningar
Könsbalansen på högre it-utbildningar i Sverige 2014 var 23,3 procent av underrepresenterat kön, kvinnor. Av de närmare 8 644 personer som studerade på de totalt 158 högre it-utbildningarna154 var
2 011 kvinnor år 2014.
152

Regeringen (2011)”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige” s. 10.
Regeringen (2015), Prop. 2015/16 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares
etablering, s. 67.
154
Digitaliseringskommissionen har bearbetat underlag från UHR, IT & Telekomföretagen
inom Almega, se urvalet av utbildningar i bilaga 4.
153
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Totalt sett har andelen kvinnor ökat på it-utbildningarna under
senare år. Från att ha varit cirka 20 procent kvinnor år 2008 motsvarar utvecklingen dock endast en genomsnittlig ökning på 0,6 procentenheter per år. Utvecklingen går för långsamt.
Figur 4.1

Antal antagna kvinnor och män till högre it-utbildningar
år 2008–2014

Det som speciellt kännetecknar it-området är könssegregering.155
Horisontell segregering eftersom färre kvinnor än män söker sig till
it-utbildningar samt vertikal segregering eftersom män och kvinnor
söker sig till olika it-utbildningar.156 Andelen kvinnor på it-utbildningar som exempelvis Programmering och spel, Elektronik och
Datateknik är endast 2–10 procent. Ju längre bort från de mer renodlade datateknik-utbildningarna, desto större blir andelen kvinnor. Andelen kvinnor på designutbildningar som innehåller it är
50 procent.
Kvinnor presterar bättre utbildningsresultat i grund- och gymnasieskolan än män och det är viktigt att deras kapacitet och kompetens kommer samhället till godo. År 2014 studerade fler kvinnor
(7 400) än män (6 600) det naturvetenskapliga programmet på
155

Vertikal och horisontell könssegregation är begrepp som förekommer i exempelvis SOU
2010:7, Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter – ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden, samt SOU 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden.
156
Winnet 2013, Pedagogik för jämställd IT.
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gymnasiet som ger behörighet till högre it-utbildningar. Andelen var
lägre på gymnasiets teknikprogram med färre kvinnor (1 400) som
studerade programmet än män (7 500).157
Vissa högre it-utbildningar har mycket skev könsbalans
Vissa högre it-utbildningar har en mycket skev könsbalans på 15 procent eller lägre av underrepresenterat kön.158 De utgör 76 utbildningar och närmare hälften (48 %) av samtliga högre it-utbildningar
(158 st.) år 2014. Underrepresenterat kön utgjordes på samtliga
utbildningar av kvinnor. Antalet studerande på dessa utbildningar
var 2014 3 835 varav 326 var kvinnor, dvs. en genomsnittlig kvinnlig
andel på 9 procent.
Tabell 4.1

Könsbalans på högre it-utbildningar år 2014

Könsbalans

Total

Män

25 eller under
20 eller under
15 eller under
10 eller under
5 eller under

5 577
4 740
3 835
2 859
973

4 889
4 250
3 509
2 668
940

Kvinnor Andel
Antal
Andel av
Andel av
kvinnor utbildningar utbildningar studerande
688
490
326
191
33

12 %
10 %
9%
7%
3%

104
90
76
58
23

66 %
57 %
48 %
37 %
15 %

59 %
50 %
41 %
30 %
10 %

Incitamentsprogrammets innehåll och tänkbar omfattning
Digitaliseringskommissionen föreslår att incitamentsprogrammet
ska avse utbildningar vars könsbalans understiger 15/85. De utgör
76 utbildningar och närmare hälften (48 procent) av samtliga högre
it-utbildningar (158 st.) år 2014. Underrepresenterat kön utgörs på
157
Skolverket, http://skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasie
skola/skolor-och-elever/skolor-och-elever-i-gymnasieskolan-lasar-2014-15-1.227337
(Hämtat 2015-10-29).
158
För att identifiera de högskole- och universitetsutbildningar som är IT-utbildningar har
Digitaliseringskommissionen utgått från Almega och It-företagens indelning. Totalt innefattar den 157 utbildningar med inriktning på it, såsom vissa civilingenjörsprogram, program
i datateknik, elektronik, systemvetenskap och digital media och design. Utöver de utbildningar som enligt It-företagen och Almega klassats som IT-utbildningar har Digitaliseringskommissionen också inkluderat utbildningar som har ordet IT i programnamnet såsom Ittekniker samt IT och management. Dessa är dock få till antalet.
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samtliga utbildningar av kvinnor. Andelen kvinnliga studerande på
dessa utbildningar är i genomsnitt 9 procent.159
Nedan redogörs för två scenarier. Det första avser en utveckling
under sex antagningsomgångar. Två utvecklingslinjer redovisas där
den ena innebär att en könsbalans på 30/70 nås under perioden och
den andra att gränsvärdet för att omfattas av incitamentsprogrammet nås, dvs. 15 procent.
Det andra scenariot avser en utveckling under tre antagningsomgångar där den första utvecklingslinjen innebär att 30/70 könsbalans nås och den andra att könsbalansen når 20/80.
Beräkningarna syftar till att ge en uppfattning om hur utvecklingen kan komma att se ut, hur könsbalansen förbättras under
respektive antagningsperiod och vilket antal kvinnor satsningen
berör samt till vilken kostnad.
Beräkningarna utgår från konstanter från 2014-års situation.
Utbildningarna utgörs av de 76 som 2014 hade en könsbalans under
15/85. Antalet studerande var 3 845 varav antalet kvinnor var 326,
vilket motsvarar 9 procent.
Tabell 4.2
Omgångar
0
1
2
3
4
5
6
SUMMA:

Scenario1: Sex antagningsomgångar med två fasställda linjära
ökningar om 3,5 respektive 1 procentenheter/omgång
Antal kvinnor

Ökning 3,5 %

Antal kvinnor

326
479
614
748
882
1 016
1 151
4 890

9%
12,50 %
16 %
19,50 %
23 %
26,50 %
30 %

326
384
422
460
499
537
575
2 876

Ökning 1 %
9%
10 %
11 %
12 %
13 %
14 %
15 %

En linjär ökning av andelen kvinnor på 3,5 procentenheter för varje
antagningsomgång under sex antagningsomgångar innebär att man
uppnår målet om en könsbalans på 30/70. Antalet tänkta studerande kvinnor under dessa sex omgångar uppgår till 4 890 personer
159

Avrundning har gjorts till heltal.
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och kostnaden för avskrivning av studielån för dessa uppgår till
1 044 miljoner kronor.160
Om den linjära ökningen av andelen kvinnor är 1 procentenhet/omgång så omfattas 2 876 personer av incitamentsprogrammet under sex omgångar och då nås en 15/85 könsbalans. Kostnaden för avskrivna studiemedel uppgår då till 614 miljoner kronor.
Tabell 4.3
Omgångar
0
1
2
3
SUMMA:

Scenario 2: Tre antagningsomgångar med två fastställda linjära
ökningar på 7 respektive 3,5 procentenheter/omgång
Antal kvinnor

Ökning 7 %

Antal kvinnor

Ökning 3,5 %

326
614
882
1 151
2 646

9%
16 %
23 %
30 %

326
479
614
748
1 841

9%
12,5 %
16 %
19,5 %

En linjär ökning av andelen kvinnor på 7 procentenheter för varje
antagningsomgång under tre antagningsomgångar innebär att man
uppnår målet om en könsbalans på 30/70. Antalet studerande kvinnor under dessa tre omgångar omfattar 2 646 personer och kostnaden för avskrivning av studielån för dessa uppgår till 565 miljoner
kronor.
Om den linjära ökningen av andelen kvinnor är 1 procentenhet/omgång så omfattas 1 841 personer av incitamentsprogrammet under tre omgångar. Kostnaden för avskrivna studiemedel
uppgår då till 393 miljoner kronor.
Dessa beräkningar är gjorda utifrån antaganden om linjär utveckling. Troligtvis kommer inte utveckingen ske linjärt. Beräkningarna ger dock en bild av vilka kostnader som kan bli aktuella
vid ett genomförande av incitamentsprogrammet.
Den förlust som kan anses uppstå gäller de 326 kvinnor som
varje år oaktat incitamentsprogrammet skulle ha gått på dessa högre
it-utbildningar under perioden. Kostnaden för deras avskrivningar
av studiemedel är 417,8 miljoner kronor för sex antagningsomgångar.
För tre antagningsomgångar är kostnaden 208,1 miljoner kronor.
160

Kostnaden är beräknad på lånedelen av studiemedlen dvs. 35 600 kronor per termin/20
veckor.

139

Våra bedömningar och förslag

SOU 2015:91

Mot bakgrund av att åtgärdens omfattning kan utformas på olika
sätt, väljer Digitaliseringskommissionen att inte lämna något detaljerat förslag till finansiering. En finansiering kan dock övervägas från
utgiftsområde 13, Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
Incitamentsprogrammet syftar till att minimera den individuella
risk som de kvinnliga studerande som söker sig till programmet
eventuellt tar genom att gå en utbildning som leder till en mansdominerad sektor. Kön har en väsentlig roll inom it-området och
påverkar karriärmöjligheter och kvinnors möjligheter att få ett yrke
som motsvarar deras utbildningsnivå.161 Attityder, förväntningar
och utvecklingsmöjligheter lyfts fram som områden där det finns
behov av förändring för att kvinnor ska vilja utbilda sig, arbeta inom
och stanna kvar i it-sektorn. Det är följaktligen angeläget att de har
möjlighet att få studiemedel för en annan utbildning senare ifall
branschen inte lyckas skapa attraktiva villkor för kvinnor. Genom
incitamentsprogrammet bidrar regeringen till att fler kvinnor utbildar sig inom högre it-utbildningar.
Att nå kritisk massa
40/60-principen utgör det generellt vedertagna gränsvärdet för när
könsbalans kan sägas råda. Det är detta gränsvärde som används
inom ramen för de nationella jämställdhetspolitiska målen. Inom s.k.
kritisk massateori identifieras olika gränsvärden för när en kritisk
självförstärkande massa kan sägas existera.162 Det finns inga generella
gränsvärden giltiga för alla sammanhang, men spannet går vanligtvis
någonstans mellan 30 och 40 procent.163
Digitaliseringskommissionen anser att nivån för gränsen för
uppnådd könsbalans på 30/70 bör väljas för incitamentsprogrammet. Då kan kritisk massa anses ha uppnåtts så att utvecklingen
mot ökad könsbalans kan förväntas fortsätta av egen kraft. Ett
centralt skäl till det är att konfidensintervallen vid förändring blir
161

Holth, Gonäs, Almasri, Rosenberg (2012) IT-ingenjörers etablering på arbetsmarknaden,
Arbetsmarknad och arbetsliv, nr 2, 2012, www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva
2%3A574819&dswid=9964
162
Se exempelvis Childs, S & Krook, ML, 2008: ”Critical Mass Theory and Women’s Political
Representation”.
163
Dahlerup, Drude (2006), The story of the theory of critical mass, Politics & Gender
(Cambridge Journals) 2 (4): 511–522. doi:10.1017/S1743923X0624114X.
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mindre vilket medför minskad osäkerhet för att slumpmässiga förändringar från termin till termin påverkar utfallet.
Incitamentsprogrammet – ett nytt sätt att nå könsbalans
Att påverka attityderna genom ekonomiska incitament riktade mot
studerande av underrepresenterat kön har ännu inte testats. Här
finns ingen beprövad erfarenhet eller evidens utöver stöd för argumenten i incitamentsteori och teorin om kritisk massa för att uppnå könsbalans och genom det en ökad jämställdhet.
Konstruktionen innebär inte kvotering eftersom antagning sker
enligt rådande praxis utifrån studiemeriter. De ekonomiska incitamenten riktar sig till individen vilket kan ses som värdefullt att pröva
när samhällsutvecklingen och digitaliseringen utgår från individen
samt förstärker den individualiseringsutveckling som Sverige har.
Incitamentsprogrammet är enkelt att utvärdera eftersom önskvärda
effekter, fler studerande av underrepresenterat kön, går att mäta.
Varför inte göra mer av det som redan görs?
Arbete för att öka könsbalansen och stärka jämställdheten har pågått inom utbildningssektorn under decennier och stora resurser har
satsats. Ett antal satsningar för att öka andelen kvinnliga studenter
på it-utbildningar har genomförts i Sverige de senaste 10–15 åren.164
Det har inte tagits något samlat nationellt initiativ eller grepp kring
frågeställningen.165 Det arbete som hittills gjorts för att främja en
ökad könsbalans inom högre it-utbildningar har inneburit att nya
krav riktats mot utbildningsanordnarna och att olika former av
arbete för att få till stånd attitydförändringar genomförts inom
utbildningarna, i it-sektorn och riktat mot flickor/kvinnor. Fokus
har legat på att öka insikten om jämställdhet och genus, metoder
för jämställdhetsintegreringsarbete och kompetensutveckling av
ledare/pedagoger etc. Då ökad könsbalans inte uppnås hänvisas
ofta till förklaringen att attitydförändringar behövs längre ned i ut164
Bondestam, F. (2009). Kartläggning och analys av högskolepedagogisk utveckling och jämställdhet vid svenska lärosäten. Delegationen för jämställdhet i högskolan.
165
Intervju med Aleksandra Sjöstrand. UHR. 18 juni 2015.
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bildningskedjan (på grund- och gymnasieskolan hos både lärare
och elever).166
Dessa former av attitydförändrande arbete är viktigt och behöver fortsätta men könsbalansen måste skyndsamt bli jämnare och
därför bör incitamentsprogrammet prövas. Med fler förebilder, dvs.
kvinnor som går högre it-utbildningar och arbetar i branscher med
högt digitalt innehåll kan också attityder hos såväl flickor/yngre
kvinnor som på utbildningsinstituten och i branscherna förändras.
4.5.2

Digitalt kompetenslyft för ledare i kommunal
verksamhet

Utredningens förslag: Regeringen bör anslå medel för att genomföra ett program för ett digitalt kompetenslyft hos chefer och
ledare i Sveriges kommuner. Regeringen bör nå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting för att genomföra programmet.
Regeringen bör anslå totalt 23 miljoner kronor under sex år
för programmet.
Skälen för utredningens förslag: Kommuner och landsting har en
avgörande roll för att digitalisera Sveriges välfärd, de levererar de
facto merparten av de offentliga välfärdstjänsterna. Kommuner och
landsting befinner sig närmast medborgarna och står enligt Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) för cirka 70 procent av kontakterna mot medborgarna.167
Digitaliseringsarbetet inom kommunal sektor har dock särskilda
förutsättningar. Med det lokala självstyret har kommunerna eget
ansvar för utformning och genomförande av lokal e-förvaltning.
Det finns centrala direktiv på området, men hur och i vilken omfattningen kommunerna ska arbeta med digitalisering avgör de
själva.168 Följande siffror är särskilt bekymmersamma: 45 procent
av kommunerna har ingen strategi för e-förvaltning och 19 procent
166

DN 2015-03-14, Miljonsatsning på jämställd högskola misslyckades.
SOU 2013:75, Organisering av framtidens e-förvaltning, betänkande från E-delegationen.
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Regeringskansliet (2008), Handlingsplan för eFörvaltning – Nya grunder för IT-baserad
utveckling i offentlig förvaltning.
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erbjuder inte några e-tjänster överhuvudtaget.169 Den utveckling som
sker är sektorsspecifik och initiativ tas separat inom de kommunala
kärnverksamheterna, exempelvis inom skola avskilt från vård och
omsorg. Kommunernas storlek har också stor betydelse för vilka
teknikstöd som tillhandahålls. Bristande kompetens är ett betydande hinder. Det finns t.ex. för lite förståelse för digitaliseringens
möjligheter, såväl bland chefer som bland personal.170 Ytterligare
stöd behövs för att möjliggöra för kommuner att ge invånare likvärdiga digitala tjänster och verksamheter oavsett kommunstorlek.
Den kommunala sektorns verksamheter har betydande kostnader och står inför omfattande utmaningar. Den totala kostnaden
för verksamheten i landets 290 kommuner var 568 miljarder kronor
2014. Äldreomsorgen står för en betydande del av kostnaderna.171
Kommunsektorn bedöms stå inför betydande finansieringsproblem.
En av de viktigaste orsakerna är utmaningen med en allt större
andel äldre personer. Medborgarnas krav på kvalitet i offentlig
service ökar också. Samtidigt finns en betydande potential i att utnyttja digitaliseringens möjligheter, vilket bl.a. Expertgruppen för
Studier i Offentlig Ekonomi (ESO) visat exempel på i en studie av
produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor.172
Utmaningen är att det finns ett stort kompetensbehov hos kommunerna för att kunna utforma och införa digitala produkter och
tjänster. Hela 92 procent av Sveriges kommuner uppgav år 2012 att
de var i behov av utbildning inom it och teknikstöd för att kunna
möta kraven på it- och tekniktjänster inom äldreomsorgen.173 Utan
tillräcklig kompetens och förståelse hos kommunledningarna finns
en risk att kommunerna halkar efter och missar de produktivitetshöjande effektiviseringar som ökad digitalisering kan ge. Eftersom
digitalisering är komplext, sektorsövergripande och i många fall
inledningsvis resurskrävande krävs ett särskilt aktivt politiskt ledarskap för att initiera och föra digitaliseringsarbetet framåt.
169

SKL (2014a), Fyra av fem kommuner erbjuder e-tjänster. SKL. 19 juni.
Modig, Arne (2012), Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. En kartläggning av samtliga
Sveriges kommuner. Hjälpmedelsinstitutet (HI). Artikelnummer 12331.
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SKL, http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sektornisiffror/diagramforkommun
erna.1882.html (Hämtad 2015-09-02).
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Arnek, Magnus (2014), Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på
produktivitetsutveckling i offentlig sektor, ESO-rapport 2014:7, s. 111.
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Modig, Arne (2012), Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. En kartläggning av samtliga
Sveriges kommuner. Hjälpmedelsinstitutet (HI). Artikelnummer 12331, s. 48–49.
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Utredningen föreslår därför ett program för ett digitalt kompetenslyft för chefer och ledare i Sveriges kommuner. Syftet är att
höja den digitala kompetensnivån och öka den strategiska förståelsen
för digitaliseringens möjligheter i ett välfärdssamhälle som ställer
nya krav på offentlig service till medborgarna. Målsättningen är att
det digitala kompetenslyftet ska öka användningen av digitala verktyg i verksamhetsprocesser och digitala tjänster i servicen ut till
invånare och företag och därmed höja effektiviteten och kvaliteten i
det kommunala åtagandet.
Det digitala kompetenslyftets innehåll och omfattning
Utredningen föreslår att det digitala kompetenslyftet ska innehålla
fyra moduler:
• It som strategiskt verktyg: Här berörs vilken betydelse den digitala utvecklingen har för kommunala verksamhetsprocesser och
servicen gentemot medborgarna, samt vad som krävs av kommunala chefer på olika nivåer.
• Förändringsledning – att leda i förändring: Här ges kunskap om
beteendepsykologi och möjlighet att reflektera över de mål och
beteendeförändringar som krävs för att gå från handlingsplan till
handling.
• Samverkansprocesser inom organisation och mellan kommuner:
Här diskuteras samverkan både inom organisationer och mellan
kommuner och lärdomar från tidigare kommunalt samverkansarbete sprids.
• Digitalisering av välfärdens kärnverksamheter – problem och lösningar: Här diskuteras hinder och möjligheter för digitalisering
inom kommunal kärnverksamhet, inklusive juridiska aspekter
och upphandlingsfrågor.
Programmet bör sträcka sig över 2 år och satsningen inledas med en
pilotomgång med 10 kommuner. Erfarenheterna från denna pilot
bör sedan ligga till grund för utformningen av resterande programomgångar. Cirka 30 kommuner deltar sedan i varje program, med
träffar två gånger per termin. Under en 6-årsperiod föreslås totalt
240 kommuner delta i kompetenslyftet. Samtliga kommuner för144
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väntas inte delta i kunskapslyftet, men målsättningen bör vara att så
många som möjligt medverkar.
Målgrupp för det digitala kompetenslyftet är politisk ledning och
förvaltningschefer. I den kommunala organisationen är kommunpolitiker den viktigaste enskilda målgruppen. Kommunens tjänstemän är en annan central målgrupp. Politiker behövs för att initiera
förändring, men det dagliga arbetet är tjänstemännens ansvarsområde.
En tredje målgrupp är projektledare, strateger och verksamhetsutvecklare eftersom de arbetar på såväl strategisk som operativ nivå.
Satsningens genomförande
Utredningen föreslår att regeringen bör nå en överenskommelse
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att genomföra
det digitala kompetenslyftet. Överenskommelsen bör innehålla en
gemensam problembild, och gemensamma mål för satsningen. SKL
bör ansvara för att utforma, driva och marknadsföra programmet.
Statens kostnader för programmet uppskattas till totalt 23 miljoner
kronor under en 6-årsperiod. För kommunerna uppskattas de totala
kostnaderna till 38 miljoner kronor, vilket huvudsakligen består av
alternativkostnaden för löner.
Vad gäller den statliga finansieringen skulle ett digitaliseringsfrämjande anslag kunna avsättas inom utgiftsområde 25. Utgiftsområdet avser allmänna bidrag till kommuner samt stöd till kommuner och landsting. Därtill kan utgiftsområde 22 för kommunikation användas.
4.5.3

Samverkan kring utbildningsprogram för digitala jobb

Utredningens förslag: Regeringen bör inrätta ett samverkansråd för digitala jobb med uppdrag att utveckla och främja tillhandahållet av skräddarsydda it-utbildningar på högskolenivå.
Samverkansrådet bör innehålla representanter från näringsliv
och lärosäten. Utbildningarna ska utformas utifrån näringslivets
behov för verksamheter med högt it-innehåll.
Regeringen bör anslå totalt 20 miljoner kronor under tio år
för samverkansrådets arbete.
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Skälen för utredningens förslag: Behovet av digital kompetens
kommer att öka inom många sektorer när digitaliseringen får genomslag, såväl inom som utanför den växande it-sektorn.174 Kopplingen
mellan utbildningssystemet och näringslivets behov av arbetskraft
blir central när arbetsmarknaden befinner sig under ett konstant
omvandlingstryck. Den digitala omställningen har förändrat – och
kommer i allt ökande takt fortsätta att förändra – samhällets grundläggande förutsättningar vilket riskerar att skapa ett digitalt kompetensgap mellan näringslivets behov av arbetskraft och innehållet i utbildningssystemet om parterna inte kommunicerar med varandra.175
Svensk arbetsmarknad präglas i likhet med flera av EU:s medlemsstater av en matchningsproblematik, där en allt högre andel vakanser sammanfaller med en relativt hög arbetslöshet.176 Andelen företag som redovisar brist på arbetskraft har ökat under senare år.
Matchningsproblematiken utgörs i huvudsak inte av en brist på
information om var jobben finns, utan av skillnader mellan vad
arbetsgivarna efterfrågar och vad arbetstagarna kan erbjuda i termer
av kompetenser.177 Att öka matchningseffektiviteten är därmed en
viktig komponent i att nå Regeringens målsättning om att Sverige
ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
Att jobb tillsätts med över- eller felutbildade personer utgör en
betydande samhällsekonomisk kostnad.178 Felmatchning på grund
av utbildningsinnehåll leder till minskad produktivitet för samhället
i stort och en flaskhals som leder till att lönerna stiger och jämviktsarbetslösheten blir högre.179 Matchningsproblematik utgör ett
hinder för tillväxt.

174
SCB (2014). Trender och prognoser. IT&Telekomföretagen (2015). Akut strukturell och
kompetensbrist i IT- och Telekomsektorn.
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Grand Coalition for Digital Jobs (2014), http://issuu.com/digitaleurope/docs/grand_coali
tion10/c/sl8989x (Hämtad 2015-10-19).
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Konjunkturinstitutet (2013). Lönebildningsrapporten www.konj.se/731.html
(Hämtad 2015-10-26).
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Sveriges Riksbank (2014). En tudelad arbetsmarknad – om matchningen på den svenska arbetsmarknaden efter den ekonomiska krisen. Penning- och valutapolitik 2014:02; Statsrådsberedningen (2012). Matchning på den svenska arbetsmarknaden. Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen.
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Le Grand, C., R. Szulkin och M. Tåhlin (2004), ”Överutbildning eller kompetensbrist? Matchning på den svenska arbetsmarknaden 1974-2000”, i Bygren, M., M. Gähler och M. Nermo
(red.), Familj och arbete – Vardagsliv i förändring, Stockholm: SNS Förlag.
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Statsrådsberedningen (2012). Matchning på den svenska arbetsmarknaden. Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen.
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I Sverige finns få naturliga, systematiska och återkommande arenor
för dialog kring högskoleutbildningens dimensionering och följaktligen även dess innehåll. Det är därför angeläget att skapa sådana
arenor mellan lärosäten och berörda arbetslivsorganisationer, såväl
regionalt som nationellt.180
Regeringen bör inrätta ett samverkansråd för digitala jobb, med
uppdrag att utveckla och främja tillhandahållandet av skräddarsydda
it-utbildningar på högskolenivå. Samverkansrådet bör innehålla
representanter från näringsliv, lärosäten och offentlig sektor. Utbildningarna ska utformas utifrån näringslivets behov för verksamheter
med högt it-innehåll.
En konsekvensanalys av förslaget finns i bilaga 6. Den utgår från
antagandet om treåriga utbildningsprogram, men det är också tänkbart med kortare utbildningsprogram om sådana bättre möter näringslivets behov.
Utbildningsprogrammens innehåll och omfattning
Syftet med förslaget är att få till stånd utbildningsprogram för digitala jobb, dvs. nya och skräddarsydda utbildningsprogram där representanter från relevanta organisationer bidrar till programmets innehåll, struktur, placering i tid och rum, undervisningsformer, examination med mera. Förslaget avser inte samverkan i form av praktik,
examensarbete, externt handledarskap och liknande eller validering
och matchning av digitala jobb.
Utredningen föreslår att sådana utbildningsprogram inrättas vid
två pilothögskolor under år 1–3, exempelvis vid ett större universitet
och en regional högskola, och att antalet utbildningsplatser uppgår
till cirka 100 stycken. Under år 4–6 bör fem högskolor ingå i samarbetet och antalet utbildningsplatser skalas upp efterhand till cirka
250 stycken, för att från och med år 7 omfatta tio högskolor och
cirka 500 utbildningsplatser. Antalet baseras på erfarenheter från
Storbritannien och antalet utbildningsplatser för ett genomsnittligt
kandidatprogram inom it-området i Sverige.
180

Utredningen om högskolans utbud, SOU 2015:70. Tillgänglig på: www.regeringen.se/
contentassets/18f07e4081134302a3c546341337cdff/hogre-utbildning-under-tjugo-arsou_2015_70.pdf (Hämtad 2015-10-19).
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Samverkansrådet arbete
Samverkansrådets uppgift bör vara att:
• konkretisera arbetslivets behov på kort och längre sikt,
• omsätta behovet i specifika utbildningar avseende utbildningsprogrammens innehåll, struktur, placering i tid och rum, undervisningsformer och examination,
• verka för att höja utbildningarnas attraktivitet.
Utbildningarna ska utformas utifrån arbetslivets behov för verksamheter med högt it-innehåll.
För att samverkansrådets arbete ska bli framgångsrikt är det
viktigt att specificera en tydlig åtgärdsplan och skapa konsensus om
framtida insatsområden samt att ha en tydlig målbild för arbetsfördelning inom samverkansrådet. Vidare är det centralt att marknadsföra samverkansrådet samt att skapa legitimitet genom att engagera relevanta och tongivande företag. Detta lyfts fram som framgångsfaktorer av EU:s initiativ Grand Coalition for Digital Jobs.181
Arbetet bör administreras av en kanslifunktion med två anställda.
Tillväxtverket bör ges i uppdrag att administrera kanslifunktionen i
nära samverkan med berörda aktörer. Förslaget bör finansieras inom
Utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning.
Initiativ i andra länder
Lärdomar finns att hämta från liknande initiativ i andra länder.
År 2013 lanserade EU-kommissionen partnerskapet Grand Coalition
for Digital Jobs inom ramen för den digitala agendan för Europa
och den nyligen antagna strategin för den Digitala inre marknaden
har med totalt 20 miljoner kronor under 10 år bland annat fokus på
att underlätta samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare, offentliga och privata aktörer. Med stöd från EU har natio-

181

EU kommissionen, Grand Coalition for Digital Jobs (2015). Toolkit for National and Local
Coalitions. Tillgänglig på: www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/
Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=913&PortalId=0&TabId=353
(Hämtad 2015-10-26).
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nella och lokala samarbeten etablerats i ett antal medlemsstater för
att arbeta med frågan om digital kompetens.182
En förebild för arbetet med ett svenskt samverkansråd är det
brittiska partnerskapet the Tech Partnership (tidigare e-skills UK)
där cirka 90 företag med hög it-användning är involverade i att
utveckla specifika högskoleutbildningar utifrån arbetslivets efterfrågan. 183 För berörda utbildningar definierar partnerskapet standarder, godkänner utbildningsanordnare samt marknadsför samarbetet
till framtida studenter och arbetsgivare liksom stödjer genomförandet av utbildningarna. Utbildningarna licensieras till högskolor och
genererar därigenom intäkter på motsvarande drygt 3 000 kronor
per student och år, vilket är den enda löpande inkomstkällan för
arbetet med högskoleutbildningar som the Tech Partnership nu
erhåller. Vid University College London är samverkansutbildningen
IT for Management and Business Degree en av de mest populära,
vilket inte uppges vara normalfallet för tekniska utbildningar i Storbritannien. En framgångsfaktor är hur lärosätena själva väljer att
marknadsföra utbildningen. Vidare uppges en tredjedel av studenterna vid en av samverkansutbildningarna komma från tredje land
och en tredjedel av studenterna är kvinnor, vilket är dubbelt så hög
andel jämfört med andra motsvarande utbildningar i Storbritannien.
Utbildningen får dessutom bland de bästa kursutvärderingarna av
studenterna själva.
4.5.4

Utvecklingsprogram för näringslivets digitalisering

Utredningens förslag: Regeringen bör ge Tillväxtverket i uppdrag att inrätta ett program för att främja näringslivets digitalisering med särskilt fokus på små och medelstora företag. Programmets syfte är att stärka företagens konkurrenskraft.
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Grand Coalition for Digital Jobs (2015). Toolkit for National and Local Coalitions.
www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=
Core_Download&EntryId=913&PortalId=0&TabId=353 (Hämtad 2015-06-10).
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The Tech Partnership (2015), Progress update April 2014-March 2015. Tillgänglig på:
www.thetechpartnership.com/globalassets/pdfs/eoyr/progress_report_web.pdf
(Hämtad 2015-10-19) The Tech Partnership bedriver insatser inom samtliga fem tematiska
områden.
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Skälen för utredningens förslag: Företags it-användning hänger
framför allt ihop med företagsstorlek och bransch.184 De mindre
företagen använder it i mindre utsträckning inom många områden,
t.ex. vad gäller att driva en webbplats med möjligheter till e-handel.
Men det finns också digitala verktyg som praktiskt taget samtliga
småföretag använder, oberoende av bransch, storlek och geografiskt läge. Det handlar t.ex. om system för ekonomisk redovisning,
ordbehandling och e-post samt webbtjänster för att nå skattekonto
och internetbank.185 Utredningen om ökad it-användning drar slutsatsen att för att nå en ökad it-användning bland småföretag måste
stödinsatser ha som utgångspunkt att skapa insikt i och förståelse
för teknikens konkreta möjligheter i det enskilda företagets olika
verksamhetsgrenar. För företagen är det kraftfullaste incitamentet
alltid att använda digitaliseringens möjligheter för att nå ekonomisk
lönsamhet. I en satsning för att öka de små- och medelstora företagens kompetens måste det därmed vara tydligt hur tekniken kan
bidra till affärsnytta och lönsamhet i det specifika företaget. Det
innebär också att insatserna inte bör inriktas på teknikanvändningen
i sig, utan på verksamhetsutveckling där it ingår som en självklar
del.186
Digitaliseringskommissionen delar bedömningen att brist på
kompetens och tid för att skaffa nödvändig kompetens är uttryckliga hinder för ökad it-användning i småföretag, och föreslår att
regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att inrätta ett program för
att främja näringslivets digitalisering, med särskilt fokus på små och
medelstora företag. Programmets syfte är att stärka företagens konkurrenskraft. Programmet bör finansieras inom ramen för Tillväxtverkets ordinarie verksamhet.
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Digitaliseringskommissionen anser att det är centralt
att myndigheten i sina insatser bidrar med kunskap om digitaliseringens betydelse för näringslivets konkurrenskraft och att insatser
utformas så att digitaliseringens möjligheter tas till vara.
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SCB, 2014, Företagens användning av it 2014.
SOU 2012:63, Små företag – stora möjligheter med it.
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Utvecklingsprogrammets innehåll
Programmet bör innehålla insatser för att stötta små och medelstora företag i att använda digitala verktyg för att utveckla sin affärsverksamhet och stärka sin konkurrenskraft. Detta kan t.ex. bestå av
insatser för att utveckla företagens försäljning och export genom
e-handel, visa på möjligheter med att utnyttja molntjänster, kompetenshöjning inom specifika områden som säkerhet m.m.
Vidare bör programmet stötta företagen i enklare och effektivare myndighetskontakter med hjälp av it, t.ex. genom att bistå
dem i att införa e-legitimation, e-tjänster som t.ex. Mina meddelanden (jfr förslag om digital myndighetspost), system för e-fakturor
och andra programvaror som kan användas för att effektivisera
uppgiftslämnande till myndigheter.
Utvecklingsprogrammet bör utnyttja Tillväxtverkets befintliga
erfarenhet och pågående satsningar. Ett exempel är att Tillväxtverket nyligen har lanserat ett nytt sätt att arbeta med affärsutvecklingscheckar med stöd av regionala partnerskap. Fokus för första
omgången av initiativet är internationalisering, men framtida satsningar kan riktas mot digitalisering i företag. Ett annat exempel är
satsningen Produktionslyftet, där en fortsatt satsning skulle kunna
lägga ett större fokus på digitalisering.
En viktig komponent i programmet kommer vara närhet till
företagen och regional förankring. Tillväxtverket har erfarenhet av
att arbeta med affärsutveckling i samarbete med nätverk av regionala aktörer. Digitaliseringskommissionen vill betona att även i det
föreslagna programmet är ett sådant samarbete betydelsefullt.
Programmet bör även innehålla mekanismer för erfarenhetsutbyte mellan de organisationer som medverkar och mellan de olika
aktörer som kommer att vara delaktiga i programmet.
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En genomlysning av arbetsmiljö i den digitala
ekonomin

Utredningens förslag: Regeringen bör ge Arbetsmiljöverket i
uppdrag att definiera begreppet digital arbetsmiljö samt att om
behov finns meddela ytterligare föreskrifter och utforma riktlinjer eller allmänna råd om hur digital arbetsmiljö hanteras i
enlighet med befintlig arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftning.
Skälen för utredningens förslag: Arbetsmiljöverket har enligt 2 §
pkt. 4 i sin instruktion, Förordning (2007:193) med instruktion för
Arbetsmiljöverket, möjlighet att meddela föreskrifter och allmänna
råd med stöd av arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. Arbetsmiljöverket har i dagsläget mycket information om den digitala
arbetsmiljön på sin webbplats. Den innehåller bland annat vilken
lagstiftning som gäller och hur man ska arbeta för att förbättra och
bibehålla en god digital arbetsmiljö.187
Den snabba tekniska utvecklingen innebär att arbetssätten kontinuerligt utvecklas och förändras. Arbetstempot i en sådan miljö är
ofta högt med ett brett nyhetsflöde av produkter, tjänster och information. Arbetslivet innebär dessutom att vi i allt större utsträckning är uppkopplade i vårt arbete.188
Den digitala arbetsmiljön
Genom den digitala tekniken har det uppstått nya former för arbetets organisering och arbetsplatsernas utformning. Distansarbete,
flexibla kontor, mobilt arbete och virtuella organisationer, aktivitetsbaserade arbetsplatser är några exempel. Digitaliseringen har
möjliggjort genomförandet av lean management och new public
management men har också medfört andra omfattande förändringar i arbetslivet som har kopplingar till arbetsmiljö. Ett sådant
exempel är utvecklingen av ”administrationssamhället”, dvs. en ökning
av administrativa uppgifter för de flesta i arbetslivet.189
187

Arbetsmiljöverket, www.av.se/teman/datorarbete/ (Hämtad 2015-10-26).
Digitaliseringskommissionen, 2015, SOU2015:28, Gör Sverige i framtiden – digital kompetens, s. 137.
189
Forssell & Ivarsson-Westerberg (2014) Administrationssamhället, Lund, Studentlitteratur.
188
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Det pågår en snabb utveckling av teknik och metoder som ligger
till grund för den förändringstrend som nu sker. En flytande gräns
har uppstått mellan arbete och fritid.
Själva definitionen av vad digitalt arbete är och vad digital arbetsmiljö innebär behöver omprövas med den utveckling som sker.
Konsekvenser för arbetsmiljön
Genom det ökade informationflödet och att arbetet kan innefatta
användning av flera olika it-system, uppstår risken för negativ stress.
Dagens verksamheter ställer krav på bred och djup kompetens hos
individen samt att arbetstagaren ska kunna samarbeta med andra
personer med kompletterande kompetenser.
Förändringstempot har blivit högre och därmed krävs en ständig
kunskaps- och kompetensutveckling vilket inverkar på den psykosociala arbetsmiljön.190 Detta leder till att fler och fler arbetar mer
då det är enkelt att ta med sig arbetet var helst man befinner sig.
Samtidigt som det ger en hög flexibilitet kan det skapa stress då det
är svårt att koppla bort arbetet.
Digital arbetsmiljö är inte längre enbart förknippat med terminalarbete. Utvecklingen av nya arbetsredskap, olika system, nya arbetsprocesser och arbetssätt relaterat till digitala lösningar har under
senaste åren gjort att vi arbetar på helt andra sätt än tidigare.
Förslag till uppdrag
Utvecklingen av arbetslivet där en digitaliserad arbetsmiljö förekommer i nästan alla verksamheter innebär att det finns anledning
att ytterligare analysera den digitala arbetsmiljön. En översyn av de
föreskrifter, riktlinjer och allmänna råd som finns bör också genomföras för att anpassas till en modern arbetsmiljö.

190
Digitaliseringskommissionen, 2015, SOU2015:28, Gör Sverige i framtiden – digital kompetens, s. 138.
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Infrastruktur för att främja digitalisering

Tillgång till it-infrastruktur och bredband har en avgörande betydelse för näringslivet, offentlig sektor och enskilda individer. För
att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster
krävs att det finns en god tillgång till infrastruktur i hela landet och
att denna är robust och kan motstå påfrestningar utan allvarliga
driftavbrott.
Tillgång till en väl utbyggd it-infrastruktur är en förutsättning
för stärkt konkurrenskraft och effektiviseringsmöjligheter. En hög
användning av elektroniska kommunikationer bland hushåll och
företag möjliggör utveckling av nya och bättre tjänster och andra
innovationer. Ett öppet internet är avgörande för medborgare,
företag, organisationer och offentlig sektor.
Vid sidan om den hårda infrastrukturen behövs resurser i form
av tillgängliggjord information, grundläggande tjänster och funktioner. Mjuk infrastruktur och standardisering utgör fundament för
att uppnå interoperabilitet, dvs. att få system, organisationer eller
verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs.
Tillgången till en robust och välutvecklad infrastruktur är ett
fortsatt viktigt strategiskt område för hela samhällsutvecklingen.
4.6.1

Digital post från myndigheter som förstahandsval

Utredningens förslag: Regeringen bör under en 3-årsperiod
främja en utfasning av traditionell posthantering från de statliga
myndigheterna och ge samtliga individer och företag tillgång till
en digital postlåda för att hantera post från myndigheterna. Den
som så önskar ska på ett enkelt sätt, genom ett aktivt val, kunna
behålla en traditionell posthantering. Vissa juridiska frågeställningar bör klargöras innan förslaget genomförs, utredningen
bedömer att detta kan ske under den 3-åriga införandeperioden.
Skälen för utredningens förslag: SCB:s redovisning visar att 76 procent av kvinnorna och 80 procent av männen (16–85 år) använder
internet i stort sett dagligen. Andelen som aldrig använt internet är
nio procent och andelen som aldrig använt datorer är sju procent.
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Användningen av internetbank uppgår till 81 procent för kvinnor
och 83 procent för män (16–74 år). 191 Sverige har den högsta
användningen av mobila banktjänster bland OECD länderna.192
Bland företag med minst 10 anställda har 98 procent tillgång till
internet och 89 procent av företagen har en webbplats.193 Över
90 procent har hämtat blanketter och information från myndigheters webbplatser och över 65 procent har hanterat moms- och
skattedeklarationer digitalt.194
Det innebär att det finns en hög mognad för att erbjuda digitala
tjänster som ett förstahandsval till såväl medborgare som företag i
Sverige. Förslaget innebär goda möjligheter till kostnadsinbesparingar för myndigheterna och en ökad säkerhet, tillgänglighet och
enkelhet för individer och företag.
Digital post i Sverige
Individer och företag har redan i dag möjlighet att ta emot digital
post från offentlig sektor. Dock har i nuläget endast nio myndigheter och två kommuner anslutit ett begränsat antal meddelandeflöden till infrastrukturen Mina meddelanden.195 Regeringen har
satt upp målet att mellanstora och större myndigheter ska ha
anslutit relevanta meddelandeflöden till Mina meddelanden senast
2017.196 Skatteverket har i uppdrag att följa upp myndigheternas
anslutning till infrastrukturen och verka för att företag ansluter
sig.197 Svenska myndigheters kostnader för att befordra brev och
paket uppgick till 919 miljoner kronor under 2014.198
Privatpersoner kan välja sin digitala brevlåda från olika operatörer. För närvarande finns brevlådorna: Min myndighetspost (som
191

SCB 2014.
OECD, Digital Economy Outlook (2015), s. 149.
SCB 2014.
194
SCB 2013.
195
Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket,
Statens tjänstepensionsverk (SPV), SUNET, Transportstyrelsen, Tullverket samt Tomelilla
och Värnamo kommuner.
196
Budgetpropositionen 2016, prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 22, s. 108. Det är dock inte
tydligt vad som avses med medelstora och stora myndigheter eller begreppet relevanta
meddelandeflöden.
197
Regeringsuppdrag, Diarienr: N2015/3779/EF.
198
Statsredovisningen, S-kod 5364 avseende utgifter för befordran av brev, paket etc., exempelvis portoutgifter, avgifter för frankeringsmaskin, postförskottsavgifter och assureringsavgifter.
192
193
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drivs av Skatteverket) och de privata alternativen Bring Digimail
och Kivra som också tillhandahåller post från företag. För att använda brevlådorna krävs e-legitimation och nya meddelanden aviseras via sms, e-post eller notifieringar i appen för tjänsten. Företag
har tillgång till brevlådan Min myndighetspost. I september 2015
hade drygt 240 000 fysiska och drygt 30 000 juridiska personer anslutit sig till digital offentlig post genom någon av de tre digitala
brevlådorna.
Mot bakgrund av den mycket omfattande användningen av digitala tjänster i Sverige ligger antalet användare av digitala brevlådor
på en relativt låg nivå. Det kan inte uteslutas att det begränsade
meddelandeflödet, från ett fåtal myndigheter, gör att nyttan av anslutning ur ett individperspektiv upplevs begränsad. Därför är det
viktigt att regeringens mål att fler myndigheter ska ansluta relevanta meddelandeflöden till systemet förverkligas så snabbt som
möjligt. Kundnyttan ökar då en större mängd av den offentliga
kommunikationen kan samlas på ett enkelt tillgängligt sätt.
Mot denna bakgrund föreslår utredningen att ett s.k. ”opt-out”system införs i Sverige för digital myndighetspost. Förslaget innebär att samtliga fysiska och juridiska personer antingen (1) ska registrera sig för en valfri digital brevlåda för att ta emot digital myndighetspost eller (2) aktivt besluta sig för att de vill behålla befintliga
postrutiner. Om en fysisk eller juridisk person beslutar sig för att
behålla befintliga postrutiner ska detta kunna meddelas på ett enkelt
sätt utan vidare motivering, t.ex. genom en anmälan på telefon eller
via en webbsida.199 Utredningens förslag skiljer sig i detta avseende
från det obligatorium som införts i Danmark (se nedan).
Utredningen föreslår att staten tillhandahåller en säker plattform för infrastrukturen för den digitala brevhanteringen som
möjliggör för olika aktörer på marknaden att koppla samman sin
digitala brevlådetjänst med plattformen. I de fall som fysiska och
juridiska personer inte gör ett aktivt val av digital brevlåda ska
staten tillhandahålla en lösning. Förslaget kan jämföras med införandet av premiepension där sparare som inte valt någon pensions-

199
Jämför www.nixtelefon.se (hämtad 2015-10-26)som möjliggör spärr av telefonnummer för
att undvika telefonförsäljning eller Skatteverkets automatiska telefontjänst för att beställa
blanketter osv.
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förvaltare fick sitt kapital placerat i en särskild fond.200 Utredningen
gör bedömningen att en kraftsamling för att uppmuntra myndigheter att ansluta relevanta flöden behövs för att övergången till
digital post ska kunna ge effekt så tidigt som möjligt.
Genomförande av förslaget i förhållande till individer
Individer bör genom en informationskampanj ges kunskap om de
fördelar en digital posthantering innebär och uppmuntras att göra
ett aktivt val mellan en digital brevlåda eller att ha kvar traditionell
posthantering. Stöd till individer kan t.ex. tillhandahållas genom de
digitala servicecenter eller genom digital kompetensutveckling i hemmet som Digitaliseringskommissionen tidigare lämnat förslag om.201
De personer som vid ett givet datum, t.ex. den 1 januari 2019,
inte gjort ett aktivt val bör brevledes informeras om att en digital
postlåda upprättats för dem och uppmuntra mottagaren att logga in
i brevlådan på vanligt sätt. Vid den första inloggningen bör användarvillkor, inklusive hantering av personuppgifter, godkännas på det
sätt som vanligen gäller för tjänsten. I det fall en person efter två
påminnelser per brev inte valt att logga in i den befintliga brevlådan
bör personen anses ha gjort ett aktivt val att behålla traditionell
posthantering.
Genomförande av förslaget i förhållande till juridiska personer
Juridiska personer bör i likhet med individer uppmuntras att aktivt
ansluta sig till en digital brevlåda eller välja en traditionell posthantering. För det fall att en juridisk person inte gjort något val vid
ett bestämt datum bör firmatecknarna tilldelas en brevlåda för den
juridiska personens räkning och uppmuntras att använda denna.
För det fall att en juridisk person efter två påminnelser per brev
valt att inte logga in i den befintliga brevlådan bör detta anses vara
ett aktivt val om att behålla traditionell posthantering.
200

Det är t.ex. tänkbart att ”Min Myndighetspost” skulle tilldelas de privatpersoner som inte
gjort ett aktivt val, eller att de privatpersoner som inte gjort ett val fördelas lika mellan de
befintliga brevlådeoperatörerna vid den aktuella tidpunkten.
201
För Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28).
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Juridiska frågeställningar
Utredningen har inte haft utrymme för att göra en djupare juridisk
analys, men ett antal frågeställningar har uppmärksammats i utredningsarbetet. Utredningen gör bedömningen att dessa kan klarläggas i anslutning till förslagets genomförande. Det gäller t.ex.
frågan om hur konkurrens säkerställs mellan olika brevlådor, särskilt för post till företag där dessa i nuläget endast kan använda
brevlådan Min Myndighetspost. Det är önskvärt att säkerställa god
konkurrens mellan olika digitala brevlådeoperatörer i förhållande
till såväl individers som juridiska personers post.
Frågan om behörig företrädare för hantering av digital post för
juridiska personer behöver klargöras. Nuvarande modell kräver att
firmatecknaren registrerar sig för brevlådan och identifierar sig
elektroniskt. Modellen är inte anpassad för större företags behov
där en möjlighet att delegera posthanteringen kan behövas. Det bör
övervägas att upprätta en särskilt databas eller annan lösning där
firmatecknare kan uppge behöriga användare av postlådan och som
kan användas för verifiering av behörighet av brevlådeoperatören.
Frågor kring hantering av personuppgifter kan också aktualiseras liksom frågor som uppkommer genom att en betydande del av
kommunal service genomförs av privata tillhandahållare som inte
kan ansluta sig till Mina meddelanden.202
Konsekvenser av förslaget
Förslaget uppskattas ge en betydande besparing för myndigheterna, goda miljöeffekter för samhället och bidra till enkelt tillgänglig myndighetspost för individer och företag.203 Leveransen av digital post har också säkerhetsfördelar i förhållande till traditionell
post.

202

Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.
Se bilaga Konsekvensutredning av förslag om digital post från myndigheter som förstahandsval.

203
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En beräkningsmodell har utarbetats för att uppskatta förslagets
konsekvenser.204 Modellen är uppbyggd utifrån två scenarier. Utifrån försiktiga antaganden om förslagets påverkan på anslutningsgraden för fysiska respektive juridiska personer har förslagets påverkan på de totala volymerna post fram till år 2025 uppskattats i
nedanstående tabell.
Tabell 4.4

Uppskattade totala volymer post i beräkningsmodellens
två scenarier
Antal miljoner brev som skickas digitalt

2015 2016 2017
Scenario,
baslinje
Scenario,
opt-out

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Total

1,4

4,4

9,8

22,1

67,2

85,5

106,2

125,9

148,0

170,5

191,8

1,4

4,4

12,2

73,8

217,8

224,8

229,9

235,0

240,1

245,3

250,6 1 735,3

Förslaget förväntas få en positiv miljömässig effekt. Genom att
konvertera de uppskattade miljömässiga konsekvenserna till CO2ekvivalenter kan förslaget uppskattas ge en minskad miljömässig
effekt motsvarande 60 tusen ton CO2. Det motsvarar cirka 30 miljoner mil bensinbilskörning eller utsläpp från knappt 30 000 bensinbilar i Sverige under ett år. Det motsvarar också de samlade klimatpåverkande utsläppen under ett år för drygt 10 000 svenskar.
Genom måttet Social Cost of Carbon (SCC) kan den sociala
kostnaden, dvs. kostnaderna som bärs av hela samhället för att
släppa ut koldioxid i atmosfären, översättas i pengar. Uttryckt i
detta mått motsvarar de uppskattade miljömässiga effekterna av
förslaget 19 miljoner kronor över en tioårsperiod och 16 miljoner
kronor under samma period uttryckt i dagens penningvärde.
Den samlade statsfinansiella nettoeffekten uppskattas till 1 634
miljoner kronor över en tioårsperiod. Uttryckt i dagens penningvärde (diskonterade värden) uppskattas den samlade statsfinansiella
nettoeffekten av förslaget uppgå till 1 398 miljoner kronor.
204

I beräkningsmodellen ingår kostnads- och intäktsförändringar för brevhantering (arbetstid, porto, kuvertering, print etc.), löpande drift, marknadsföring, samt miljömässiga effekter. I modellen ingår inte kostnads- och intäktsförändringar (faktiska och upplevda) för individer, företag eller andra juridiska personer, sysselsättningseffekter eller effekter på intäkter
från statligt ägda företag.
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Uppskattade nettoeffekter

Effekter
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total
Nettoeffekt MSEK,
arbetstid
0
0
2
51
93
82
72
57
40
22
6 424
Nettoeffekt MSEK,
print+kuvertering+
porto
0
0
8 164 297 262 231 183 128
72
19 1 363
Nettoeffekt MSEK,
driftsutgifter
0
-2 -16 -51 -62
-10 -19 -11
-2
6
14 -154
Statsfinansiell
nettoeffekt MSEK
0
-2
-6 164 327 334 283 229 165 100
40 1 634
Statsfin.nettoeffekt
MSEK, disk.
0
-2
-6 150 291 288 237 186 130
77
29 1 381
Statsfin. nettoeffekt
MSEK, disk. ack.
0
-2
-8 143 434 722 959 1 145 1 275 1 352 1 381 1 381
Reducerade CO2ekv, tusental ton CO2
0
0
0
7
13
12
10
8
6
3
1
60
Red. CO2-ekv, MSEK
0
0
0
2
4
4
3
3
2
1
0
19
Red. CO2-ekv, MSEK
diskonterad
0
0
0
2
4
3
3
2
1
1
0
16
Summa nettoeffekter
MSEK
0
-2
-6 167 332 338 287 231 167 101
40 1 653
Summa nettoeffekter MSEK, disk.
0
-2
-6 153 295 291 240 188 132
77
30 1 398
Summa nettoeffekter, disk. ack.
0
-2
-8 145 440 731 971 1 159 1 291 1 368 1 398 1 398

För kommersiella tillhandahållare av digitala brevlådor som också
levererar offentlig post finns i nuläget ingen modell för ersättning
liknande portokostnader för traditionella försändelser. Allteftersom mängden digital myndighetspost ökar bör en ersättningsmekanism utarbetas för att täcka de kostnader brevlådeoperatörerna har
för att distribuera offentlig post. Utredningen lämnar inget förslag i
denna del men gör bedömningen att frågan kan lösas inom den 3-åriga
införandeperioden.
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Danmark – obligatoriskt att ta emot digital post från offentlig sektor
I Danmark är det sedan november 2014 obligatoriskt för medborgare att ta emot post digitalt från offentlig sektor. Ett obligatorium
för företag infördes 2013.205 Medborgare med t.ex. funktionsnedsättning kan efter prövning hos kommunen undantas från obligatoriet. Normalt ges undantaget under två år.206 Myndigheter har
ingen lagreglerad skyldighet att ansluta sig till systemet men i
praktiken använder majoriteten lösningen.
Den danska lösningen innebär att varje person över 15 år får en
digital postbox, totalt omfattas 4,7 miljoner invånare. Nya meddelanden i postboxen aviseras genom e-post eller sms till en adress
som uppges av användaren.
Vid införandet av obligatoriet hade 65,9 procent av danskarna
själva anmält sig för att ta emot digital post. 10,1 procent hade
undantagits från obligatoriet och 24 procent anslöts automatiskt till
systemet. I september 2015 hade 4,2 miljoner danskar (89 procent)
registrerat en brevlåda. 509 000 (10,8 procent) hade medgetts undantag. Med andra ord har siffrorna i stort sett varit oförändrade sedan
obligatoriet trädde i kraft. Vid en kundundersökning sex månader
efter införandet av digital post uppgav 76 procent av användarna att
det var nöjda eller mycket nöjda med att få digital post.
För att läsa sin digitala post kan användaren antingen logga in på
en medborgarportal (borger.dk) eller via en postboxlösning (e-Boks),
användaren väljer själv vilken lösning hen föredrar. Innehållet och
funktionerna är samma i båda lösningarna.
Danmark har en tradition av centraliserad offentlig digitalisering
baserat på gemensamma fleråriga e-förvaltningsstrategier. Ett exempel på it-politiskt mål är att under år 2015 ska minst 80 procent av
medborgarnas och företagens kommunikation med det offentliga
ske via digitala kanaler.207 Danmark ligger tack vare sitt e-förvaltningsarbete på första plats i EU:s digitaliseringsrankning.208

205

Dansk lag, Lov om Offentlig Digital Post (lov nr 528 af 11 juni 2012)
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142234 (Hämtad 2015-10-26).
206
Bekendtgörelse om fritagelse af fysiske peroner fra tilslutning till Offentlig Digital Post
m.v. december 2013.
207
Danmark, Digital Post from public authorities, www.digst.dk/Servicemenu/English/Polic
yand-Strategy/Digital-Post-from-public-authorities (Hämtad 2015-11-11).
208
Digital Society and Economy Index (DESI) 2015.
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Norge – digital kommunikation huvudregeln men det går att anmäla
undantag
Sedan februari 2014 är digital kommunikation huvudregeln när det
offentliga ska kommunicera med andra. Syftet med regeln är att
förenkla vardagen för invånare och företag och att förenkla och
förbättra förvaltningen.209 Ett gemensamt register har skapats för att
individer ska kunna avsäga sig viss typ av digital kommunikation.
Enklare information som t.ex. servicepåminnelser kan skickas ut
digitalt oavsett om mottagaren avsagt sig. Valet att inte ta emot digital
post görs antingen via en webbplats eller per telefon.
I Norge har Direktoratet for forvaltning og IKT ansvaret för
digital post.210 Det är obligatoriskt för förvaltningsmyndigheter att
senast första kvartalet 2016 kunna erbjuda digital post. Två postboxar finns tillgängliga, e-Boks och Digipost. Kommuner har möjlighet att ansluta sig till den tekniska lösningen. Vid halvårsskiftet 2015
hade 500 000 användare registrerat sig för en digital postbox.211

4.7

Datadriven innovation för tillväxt och välfärd

Datadriven innovation för tillväxt och välfärd är ett område som
växer i betydelse för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och välfärd.
Området är viktigt för att möta de stora utmaningarna samhället
står inför såsom global uppvärmning, energibrist och en åldrande
befolkning. Innovation är också en förutsättning för att näringsliv
och ekonomi ska klara sig väl i den globala konkurrensen.212 I en
digitaliserad värld är data en central del för att kunna bygga nya och
förbättrade tjänster. För många företag och offentliga aktörer är
bearbetning och analys av stora datamängder viktiga medel för att utveckla ny kunskap, främja innovation och skapa ekonomiska värden.
Informationen omfattar öppna data, offentlig information och stora
datamängder och har tydliga kopplingar till sakernas internet och
användning av molnbaserade tjänster. Det är av strategisk betydelse
att Sverige utnyttjar de möjligheter datadriven innovation ger.
209

Norge Forvaltningsloven §15 a 1. ledd.
Norska Direktoratet for forvalning og IKT, www.difi.no (Hämtad 2015-10-19).
211
Pressmeddelande 2 juli 2015, En halv million har opprettet digital postkasse.
www.difi.no (Hämtad 2015-11-11).
212
Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien, (2010) Innovationer, Entreprenörskap och tillväxt –
En kortfattad översikt av kunskapsläget.
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Utveckla en nationell strategi för datadriven innovation

Förslag: Regeringen bör ge Vinnova i uppdrag att utveckla ett
förslag till en nationell strategi för datadriven innovation. Uppdraget bör genomföras i samarbete med relevanta myndigheter
och aktörer inom privat och offentlig sektor.
Skälen för utredningens förslag: Datadriven innovation är en ny
källa till tillväxt och jobb med potential att öka resurseffektivitet,
produktivitet, konkurrenskraft och social välfärd. Att utnyttja stora
datamängder för innovation har potential att förändra alla sektorer
i ekonomin, inklusive lågteknologiska industrier och tillverkning,
eftersom analyser och användning av data ytterligare kan driva
tjänstefieringen av ekonomin.213 Industriföretag investerar redan
i dag stora summor i analys av stora datamängder, och ser att det
kan förändra konkurrensförutsättningarna i deras industrisektorer.214
Datadriven innovation kan bidra till att effektivisera offentlig
verksamhet och att utforma bättre offentliga tjänster. Trafikflöden,
arbetspendling och godsfrakt är exempel på områden där både
miljövinster och tidsvinster är möjliga genom tillgång till information i realtid. Tjänster som baseras på öppna data kan erbjudas av
privata aktörer men skapar också en ny marknad där partnerskap
mellan offentliga och privata aktörer ger förutsättningar för effektivare och mer kundanpassade lösningar.
Ett antal faktorer påverkar om nyttorna och innovationskraften
med stora datamängder data kan realiseras. Aktörer som vill återanvända offentlig information behöver tillgång till data som är komplett, aktuell och primär. Villkoren för hur data kan användas behöver möjliggöra så mycket återanvändning som möjligt utan att äventyra säkerhet och integritet. Barriärer i form av villkor och avgifter
behöver vara i balans mellan aktörers behov av finansiering och den
nytta informationen kan skapa på en fri marknad.
Värdet av stora data och öppna data förverkligas endast när informationen omsätts i användning, exempelvis i nya eller förbättrade
tjänster. Genom att systematiskt identifiera barriärer som hindrar
en återanvändning av information kan nyttan öka. För att stärka
213
214

OECD (2015), Data-driven innovation. Big Data for Growth and Well-Being.
Accenture och GE (2015), Industrial Internet Insights Report for 2015.
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den nationella utvecklingen inom datadriven innovation behövs åtgärder för att stödja och samordna särskilt offentliga organisationer,
men också se över kompetensförsörjningen och forskningen på området. Att offentliga myndigheter genom ökad samordning bättre
kan bidra till försörjningen av grunddata i samhället är en grundläggande infrastruktur för innovationer.
Pensionsmyndigheten har Regeringens uppdrag att analysera
potentialen för användning av molntjänster i staten.215 Uppdraget
har också kopplingar till EU-kommissionens strategi för användning av molntjänster i Europa.
Innehåll i en nationell strategi för datadriven innovation
Strategins syfte är att stimulera och underlätta för omfattande datadriven innovation i Sverige. Förslaget till strategi bör omfatta att:
• belysa potentialen för innovationer baserade på stora och öppna
data,
• belysa betydelsen av gemensamma specifikationer (standarder)
och delade digitala plattformar för att främja innovation baserad
på stora och öppna data,
• offentliga aktörer stimuleras till att använda datadriven verksamhetsutveckling och i snabbare takt tillgängliggöra öppna data,
• främja samverkan och mötesplatser för offentliga och privata
ägare av data, forskare, it-företag, finansiärer samt små och stora
informationsförädlare,
• beskriva tillgången på kompetens i Sverige inom analys och
användning av stora datamängder och identifiera områden där
kompetens bör utvecklas och stärkas,
• beakta integritets- och säkerhetsaspekter och belysa hur en avvägning kan göras mellan att skydda den personliga integriteten
och att främja innovation och tillväxt.

215

Dnr. N2015/3778/EF.
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500 000 kronor bör avsättas för framtagandet av strategin. Strategin
bör finansieras inom ramen för den kommande forsknings- och
innovationspropositionen eller innovationsrådets arbete.
4.7.2

Ett nationellt kompetenscenter kring stora
datamängder

Förslag: Regeringen bör ge Vinnova i uppdrag att se till att ett
nationellt kompetenscenter inrättas kring metoder för insamling, analys och nyttiggörande av stora datamängder. Uppdraget
bör omfatta 20 miljoner kronor årligen under 2016–2020.
Skälen för utredningens förslag: Stora datamängder (big data) är
en allt viktigare möjliggörare för innovation och tillväxt, vilket
beskrivs i förslaget 4.7.1. Sverige behöver främja forskning och
utveckling kring stora datamängder för att ytterligare dra nytta av de
möjligheter till innovation som området ger. Därför bör Vinnova ges
i uppdrag att bilda av ett nationellt kompetenscenter kring metoder
för insamling, analys och bearbetning av stora datamängder. Särskilt intressant är datadrivet värdeskapande, exempelvis inom lärande och beslutsfattande samt inom miljö- och klimatområdet.
Företag kan i den egna verksamheten få tillgång till omfattande
mängder information, t.ex. genom sina kunders agerande eller
genom att mäta och samla in data från den operativa verksamheten.
Det skapas värden genom ökad effektivisering. Potentialen att förädla och hitta nya insikter från analys av datamängderna är betydande.
Genomförande av kompetenscentret
Ett (eller flera, sektorsvisa) kompetenscenter kring stora data bör
leda till varaktig samverkan mellan universitet, forskningsinstitut,
företag och offentliga aktörer. Centret behöver vara ett öppet nätverk med både industriella och akademiska aktörer och fungera
som en kontaktyta mellan intressenter. Syftet är att samverkan ska
leda till att nya nätverk skapas och att företag får tillgång till data,
verktyg och kompetenser som svarar mot deras behov. Samarbe-
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tena bör inkludera utveckling av metoder för insamling, analys och
bearbetning av stora datamängder, men fokusera på tillämpningar,
affärsutveckling och utbildnings- och forskningsinsatser.
Befintliga verksamheter internationellt och nationellt
Förebilder för kompetenscentret finns att hämta i The insight centre
for big data analytics på Irland och Alan Turing Institute i England,
där central kompetens för datacentrerad forskning och utveckling
samlas, med kopplingar mellan akademi och näringsliv.
Det finns i dag verksamhet i Sverige som i olika utsträckning har
en datadriven ansats. Blekinge Tekniska Högskola bedriver forskning inom analys av stora data med inriktning på beslutsstöd och
visualisering. Projektet har finansiering fram till 2020.216 För den
mer tekniska infrastrukturen bakom moln- och datacenter finns
initiativ kring serverhallar i Luleå om att initiera attraktiva miljöer
för utbildning, forskning, design och innovation inom datacenter.
Värden som framhålls i initiativet är särskilt s.k. gröna frågor för
storskaliga center och hantering av stora datavolymer; själva tekniken
och möjligheter att testa utrustning, energi och andra driftfrågor.217
Vinnova har gett stöd till en bred portfölj av strategiska forsknings- och innovationsagendor inom olika områden, inklusive en
inom stora data. Agendan rekommenderar riktade stöd för forskning och infrastruktur i ”Big Data Analytics-området”, fler aktiviteter för att öka utvecklingen av datadrivna (industriella) tillämpningar, behov av ökad kunskap och kompetens, samt bättre förutsättningar för samverkan och kompetensutbyte mellan relevanta
aktörer.218
Satsningen bör uppgå till 20 miljoner kronor årligen under
2016–2020. Finansiering bör tilldelas i den kommande propositionen inom forskning och innovation, som en ökning av myndighetens anslag.
216

Blekinge Tekniska Högskola forskning inom stordata www.bth.se/bigdata
(Hämtad 2015-10-19).
217
Cloudberry Dataceters www.cloudberry-datacenters.com/ (Hämtad 2015-10-19).
218
VINNOVA, (2015) Big Data Analytics www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransover
skridande-samverkan/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiskainnovationsagendor/Forteckning-agendor-2013/Big-Data-Analytics/ (Hämtad 2015-10-19).
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Säkerhet och integritet i en digital tid

Säkerhet och integritet på nätet liksom tillit till såväl tekniken som
till samhället är avgörande för det digitala samhället. Säkerhet och
integritet i en digital tid är därmed ett långsiktigt strategiskt område.
På samhällsnivå måste systemen vara säkra, både för att samhället ska fungera, och för att människor ska känna tillit och trygghet. Kriminalitet måste beivras, både sådan som riktas mot individer och den som riktas mot företag eller stat. Samtidigt kan ett
starkt fokus på systemsäkerhet ibland leda till en övervakning och
kränkning av människors personliga integritet som i sin tur tvärtom kan inverka menligt på tilliten både i och till samhället.
Våra data måste användas ansvarsfullt men som bland annat
E-delegationen konstaterar i sitt slutbetänkande förekommer det
i dag, utifrån offentlighetsprincipen, vidareförsäljning och kommersiellt utnyttjande av integritetskänsliga persondata som människor har lämnat ifrån sig till myndigheter.219 Det finns också en
potentiell konflikt mellan den personliga integriteten och innovationskraft och de nya affärsmodeller som utvecklas inom såväl offentlig som privat verksamhet.
Datainspektionen har i sitt arbete utformat några grundläggande
principer avseende integritetsskydd. Dessa innebär att inte samla in
mer information än vad som behövs för uppgiften, inte ha informationen kvar längre än man behöver och att inte använda den till
något annat än vad man samlade in den för. Dessutom är det av vikt
att informera om hur uppgifterna ska behandlas, att begära samtycke och att tillåta insyn i den vidare hanteringen är också led i
integritetsskyddet.220
Det finns ingen definition av begreppet personlig integritet i
lagstiftningen men begreppet återfinns i såväl grundlag som vanlig
lag.221 Det används i vardagligt tal vanligen för att beteckna respekt
för individens värde och värdighet. I ett försök att beskriva vad
som kan anses vara kärnan i rätten till personlig integritet har lagstiftaren uttalat att kränkningar av den personliga integriteten ut-

219

E-delegationen, En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) s. 33.
Datainspektionen, www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
inbyggd-integritet-privacy-by-design/ (Hämtad 2015-10-26).
221
2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen (RF) och 5 a § personuppgiftslagen (1998:204).
220
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gör intrång i den fredade sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad och där ett oönskat intrång bör kunna avvisas.222
För närvarande pågår ett antal aktiviteter på integritetsområdet.
På EU-nivå reformeras EU:s dataskyddslagstiftning. Arbetet innefattar bland annat en ny allmän dataskyddsförordning som ska gälla
för den inre marknaden.223 Syftet med den nya förordningen är att
ytterligare harmonisera och effektivisera skyddet av personuppgifter för att förbättra den inre marknadens funktion och öka enskildas kontroll över sina personuppgifter. Förhandlingar om förordningens utformning pågår mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet och ambitionen är att institutionerna ska ha nått en
överenskommelse avseende hela förordningen vid årsskiftet 2015/16.
De nya reglerna på personuppgiftsområdet träder sedan i kraft två år
från beslutsdatumet.
I den digitala agendan delades frågan om säkerhet på internet i
dels vardagssäkerhet och dels samhällets informationssäkerhet. Vardagssäkerhet handlar om att människor ska känna sig säkra på internet, vara välinformerade och medvetna och ställa krav på säkerhet i
de tjänster de använder. Det i sin tur leder till tillit och trygghet.
Informationssäkerheten handlar om systemen och samhället. De
flesta länder anser att internet och informationssäkerheten är av
stor säkerhetspolitisk betydelse, såväl i förhållande till främmande
makt som gentemot organiserad internationell kriminalitet.224
Utredningen om Informations- och cybersäkerhet i Sverige,
SOU 2015:23, har i sitt slutbetänkande föreslagit en strategi för
informations- och cybersäkerheten i staten. Strategin innehåller sex
mål och förslag till åtgärder inom ett antal strategiska områden.
På nationell nivå har en parlamentarisk utredning till uppgift att
analysera frågor kring individens integritet i samband med såväl
privat som offentlig it-användning.225 Dessutom pågår arbete kring
att i högre grad samla ansvaret för tillsyn över den personliga inte-

222

Direktiv Integritetskommittén 2014:65.
Europeiska kommissionens förslag till dataskyddsförorning, KOM (2012) 11 slutlig,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:SV:PDF
(Hämtad 2015-10-26).
224
Regeringskansliet (2011) IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Diarienummer: N2011.12.
225
Dir. 2014:65, Den personliga integriteten.
223
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griteten hos en myndighet226 samt en utredning om ett modernt
och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.227
Mot bakgrund av de arbeten som pågår inom området integritet
och säkerhet väljer Digitaliseringskommissionen att inte lämna något
förslag inom detta strategiska område.

4.9

Rekommendationer

Upphandling för innovation och digitalisering
Offentliga upphandlingar i Sverige omfattar 600 miljarder kronor
varje år (20 procent av BNP).228 Det gör upphandling till ett verktyg som kan ge stor påverkan på tillgången till, och användningen
av, hållbara-, innovativa- och digitala lösningar i samhället.
Upphandlingsmyndigheten har till uppgift att ge stöd till såväl
upphandlare som leverantörer. Stödet ska bl.a. inriktas på en ökad
miljöhänsyn, bättre sociala villkor, ökad kompetens om innovationsupphandling och att bidra till att hela inköpsprocesser digitaliseras.
Digitaliseringskommissionen gör bedömningen att det är av stor
vikt att skapa forum för dialog mellan kund (offentlig sektor) och
leverantör (näringsliv) för att tillvarata de möjligheter som upphandlingen ger för en ökad digitalisering, innovation och uppnående av miljö- och klimatmålen. Möteplatser behövs för kunskapsspridning och för att tydliggöra behovsbeskrivningar och stimulera
hållbara, innovativa och digitala lösningar. De skalfördelar som
digitaliseringen innebär tas också till vara genom en bättre samverkan mellan upphandlande kunder.
Att bedriva samverkan pekas ut i Upphandlingsmyndighetens
instruktion som ett särskilt område och Digitaliseringskommissionen
rekommenderar därför att myndigheten startar ett forum för samverkan och dialog kring digitaliseringsfrämjande upphandling.229

226

Dir. 2014:164 En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten.
227
Dir 2014:74 Kommittédirektiv, Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.
228
www.upphandlingsmyndigheten.se (Hämtad 2015-10-19).
229
Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten, 8 §.
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Krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Under 2016 kommer Lagen om offentlig upphandling (LOU) att
ändras genom skärpta krav på hänsyn till tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning eller utformning med tanke på alla användares behov (universell utformning). Kraven gäller alla produkter
och tjänster som ska användas av personer. Digitaliseringskommissionen och Användningsforum rekommenderar att Upphandlingsmyndigheten i samverkan med Myndigheten för delaktighet och
Post- och telestyrelsen utformar stöd för att underlätta för upphandlande enheter att följa LOU i denna del. Ett sådant stöd förebygger dubbelarbete samt förenklar för myndigheter som i dagsläget saknar kompetens i att kravställa avseende tillgänglighet till it
eller universell utformning.

4.10

Förslagen i relation till arbetet på EU-nivå

Digitaliseringskommissionen har i uppdrag att tydliggöra vilka förslag som kan och bör drivas på EU-nivå. Utredningen gör bedömningen att förslagen till strategiska områden och de angivna åtgärderna ligger väl i linje med frågor som prioriteras inom EU och
som beskrivs bl.a. i strategin för den digitala inre marknaden230 och
den digitala agendan för Europa.231 Mot bakgrund av den digitala
tranformationen bör Sverige agera för att ett digitaliseringsperspektiv anläggs inom flera politikområden på EU-nivå.
Frågan om statistik för det digitaliserade samhället har en tydlig
internationell dimension då det för uppföljningar är viktigt att ha
ett internationellt jämförelseunderlag. Här bör Sverige t.ex. ta initiativ till arbete kring hur statistik utformas och samlas in.
Frågan om regelförenkling och ”digitalt i första hand” rimmar
väl med arbetet på EU-nivå. Sverige bör arbeta för att alla konsekvensutredningar som genomförs innan nya förslag till initiativ
presenteras av kommissionen innehåller en digitaliseringsdimension
– fungerar förslaget i en digital ekonomi?

230

EU Kommissionen, En strategi för en inre digital marknad i Europa, KOM (2015) 192
slutlig.
231
EU Kommissionen, En digital agenda för Europa, KOM (2010) 245 slutlig.
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Strategin för den digitala inre marknaden och t.ex. arbetet kring
Grand Coalition for Digital Jobs visar att kommissionen ser kompetensfrågan som central för ett konkurrenskraftigt EU. Sverige
kan ta initiativ till att just digital kompetens främjas i kommande
initiativ riktade mot småföretag och inom utbildningssektorn.
Sverige kan driva på för att få fler kunskapsstudier initierade kring
arbetsmiljöfrågor i en digital tid.
Frågor kring datadriven innovation ingår också i den digitala
inre marknadsstrategin. Här kan Sverige agera för att få till stånd en
främjande miljö för datadriven innovation, säkerställa att forskningsmedel avsätts inom forskningsprogram och att företag uppmuntras att ta fram innovationer baserat på egen eller öppen data.
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Digitaliseringskommissionen – en kommission
för den digitala agendan
Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012
Sammanfattning
Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen strategi för
it-politiken, It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige
(dnr N2011/342/ITP). Målet för it-politiken är att Sverige ska vara
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I agendan presenteras regeringens ambitioner inom området samt förslag
på insatser och åtgärder som ska bidra till att nå det it-politiska målet.
Detta ställer krav på att utvecklingen inom alla områden kontinuerligt följs upp och analyseras.
Digitaliseringskommissionens uppdrag är att verka för att det itpolitiska målet i den digitala agendan uppnås och att regeringens
ambitioner inom området fullföljs. Detta ska ske med hänsyn till
det huvudsakliga ansvar som respektive myndighet och departement
inom Regeringskansliet har för att vidta och följa upp åtgärder
kopplade till målet för it-politiken. Kommissionen ska ha i huvuduppdrag att:
• utforma ett förslag till handlingsplan för genomförande av uppdraget att verka för det it-politiska målet,
• analysera utvecklingen i förhållande till det it-politiska målet,
• visa på digitaliseringens möjligheter,
• kommunicera den digitala agendan och dess innehåll,
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• vara administrativt ansvarig för de s.k. signatärerna till den digitala agendan, och
• samverka med olika aktörer i samhället för en ökad digitalisering.
Kommissionen ska redovisa förslaget till handlingsplan senast den
1 december 2012. Kommissionen ska därefter årligen senast den
1 mars lämna delrapporter med analyser av utvecklingen samt förslag till åtgärder. I samband med detta ska en redovisning lämnas av
kommissionens arbete med övriga uppdrag. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015.
Bakgrund
Den 29 september 2011 beslutade regeringen om en ny strategi för
it-politiken, It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige
(dnr N2011/342/ITP).
Den digitala agendan är en bred och sammanhållen strategi för
it-politiken där regeringen presenterar ambitioner och insatser som
tillvaratar de möjligheter som digitaliseringen ger. Målet är att Sverige
ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
I december 2011 beslutade riksdagen i enlighet med förslaget i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:01, 2011/12:TU1, rskr.
2011/12:87) att tidigare it-politiska mål och delmål om tillväxt och
kvalitet (prop. 2004/05:175) ska upphävas och ersättas med det nya
it-politiska målet.
I fråga om målen för tillgänglighet gäller fortsatt de mål som
anges i propositionen Tillgängliga elektroniska kommunikationer
(prop. 2009/10:193). Målet för tillgänglighet är att Sverige ska ha
bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service
via bredband.
Sverige har i dag en stark position inom it-området, vilket också
visar sig i internationella jämförelser. Enligt t.ex. Network Readiness
Index (World Economic Forum) har Sverige de bästa förutsättningarna och den bästa användningen av it. Även i Digital economy
rankings 2010, som jämför olika länders nivå i informationssamhället,
ligger Sverige i täten. Vid jämförelser av olika länders konkurrenskraft hamnar Sverige också i toppen, t.ex. rankas Sverige på andra
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plats efter Schweiz i Global Competitiveness Report för 2010–2011.
Även om Sverige ligger i topp i flertalet internationella jämförelser,
finns det områden där Sverige har en svagare ställning. Bland annat
handlar det om företagens förutsättningar och användning av it. Det
är viktigt att Sverige fortsätter arbetet med att stärka sin position
inom samtliga områden.
Målet i den digitala agendan för Sverige kan relateras till ovan
nämnda rankningar, nämligen att Sverige enligt dessa, eller andra
likartade mätningar, ska vara bland de bästa nationerna i världen. Men
det är också viktigt att Sverige ligger i topp i andra mätningar om
t.ex. jämställdheten inom it-sektorn, användningen av it för miljön,
demokrati och mänskliga rättigheter. Dessa områden finns inte med
i ovanstående studier.
För att nå det it-politiska målet i agendan och möta de utmaningar
som finns både på global och på nationell nivå finns det behov av
insatser inom flera områden. Med utgångspunkt i it-användarens
perspektiv har fyra strategiska områden identifierats:
• lätt och säkert att använda,
• tjänster som skapar nytta,
• det behövs infrastruktur, och
• it:s roll för samhällsutvecklingen.
Varje strategiskt område i den digitala agendan är indelat i underområden som representerar de sakfrågor som regeringen arbetar
med. Sammanlagt presenteras 22 sakområden. Dessa är digitalt innanförskap, e-tjänster och information som grund, digital kompetens,
vardagssäkerhet, offentlig förvaltning, entreprenörskap och företagande, vård och omsorg, skola och undervisning, demokrati, tillgång till kultur, internet i Sverige och globalt, samhällets informationssäkerhet, mjuk infrastruktur, geografisk information, robust
elektronisk kommunikation, bredband, forskning och innovation,
it för miljön, jämställdhet, frihet på nätet, upphovsrätt och it för
global utveckling.
För varje sakområde presenteras regeringens ambition, beslutade
insatser och förslag till nya åtgärder. Av agendan framgår också att
en kommission för den digitala agendan ska inrättas som ska arbeta
för att det it-politiska målet i agendan uppnås.
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Tillsättandet av en kommission
De insatser och åtgärder som redovisas i den digitala agendan ska
medverka till att nå det nya it-politiska målet. Detta ställer krav på
att utvecklingen inom alla områden kontinuerligt följs upp och
analyseras. Huvudansvaret för att vidta och följa upp åtgärder
kopplade till målet för it-politiken ligger på respektive myndighet
och departement inom Regeringskansliet. Det är därutöver angeläget att ha en samlad nationell bild och att följa upp den övergripande utvecklingen mot det it-politiska målet, eftersom det på
många områden redan finns handlingsplaner, strategier etc. medan
sådana saknas inom andra områden. Inte minst är det viktigt att
arbeta strategiskt med långsiktiga it-politiska frågor i anslutning till
agendan. Det bör därför tillsättas en kommission för den digitala
agendan med uppgift att verka för att det it-politiska målet uppnås
och att regeringens ambitioner inom området fullföljs.
Utgångspunkter för kommissionens arbete
Såväl Sverige som andra länder står inför flera stora samhällsutmaningar de kommande åren både på global och nationell nivå.
Globalt handlar det bl.a. om klimatfrågan och behovet av att minska
samhällets påverkan på miljön, den ekonomiska kris som påverkar
stora delar av världen, globaliseringens effekter samt vikten av att
skapa förbättrade levnadsvillkor i utvecklingsländer. Det handlar
också om att öka respekten för mänskliga rättigheter inklusive
yttrandefrihet, demokratifrågor, jämställdhet mellan kvinnor och
män samt individens möjligheter till inflytande.
Sverige står också inför utmaningar såsom en åldrande befolkning då var femte svensk kommer att vara över 65 år 2020. Allt fler
och allt friskare äldre kvinnor och män kommer att behöva stöd allt
längre i livet. Samtidigt ökar möjligheterna att behandla olika sorters
sjukdomar och tillstånd, vilket kommer att ställa stora krav på välfärdssystemet och samhället i stort. Detta gäller inte minst hur
resurserna inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst används på
bästa sätt så att varje krona räcker längre. Det handlar också om att
förbereda barn samt unga kvinnor och män såväl i som utanför
skolan för morgondagens samhälle och se till att de har tillgång till
moderna lärverktyg och en tidsenlig utbildning.
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Ytterligare en utmaning är hur svenska företag ska kunna behålla
och stärka sin konkurrenskraft samt bidra till en ökad sysselsättning och tillväxt i ekonomin. Viktiga faktorer för Sverige är då ett
gott innovations- och investeringsklimat samt tillgång till välutbildad
arbetskraft. Men det handlar också om en förmåga att stimulera och
skapa förutsättningar för entreprenörskap och internationell handel
samt att ta till vara förmågan att utveckla innovationer baserade på
digitaliseringens möjligheter.
It kan bidra till att möta dessa utmaningar. Det kan vara fråga om
nya sätt att göra saker på, t.ex. att med hjälp av standardisering utforma lösningar för ett åldrande samhälle, en bättre hälso- och sjukvård samt socialtjänst (e-hälsa, digitala hjälpmedel), it för skapande
och lärande (it i skolan), digitala lösningar för miljön (smarta elnät,
intelligenta transportsystem, distansarbete) samt för jordbruket och
landsbygden (möjligheter att söka stöd och få information genom
it), främjande av kulturell mångfald (digital distribution av kulturellt
innehåll), demokrati (öppenhet och insyn i förvaltningen, system för
dialog med beslutsfattare), möjlighet att ta del av offentliga och
privata varor och tjänster (identifikation, betalningar), ökad konkurrenskraft och nya marknader för företag (digital kompetens,
nya produkter, tjänster och affärsmodeller samt effektivare verksamhet med hjälp av it, bl.a. elektronisk handel), it-lösningar för en
effektivare offentlig upphandling, tillgängliggörande och användning av offentliga data med mera.
Kommissionens uppdrag
Digitaliseringskommissionens uppdrag är att verka för att det itpolitiska målet i agendan uppnås och att regeringens ambitioner
inom området fullföljs. Då andra aktörer har ansvar för vissa frågor
på området avgränsas kommissionens uppdrag enligt följande:
• E-delegationen ansvarar för strategiska frågor för myndigheternas
arbete med e-förvaltning: koordinering av de statliga myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt, uppföljning av deras
effekter för medborgare, företagare och medarbetare, koordinering av vissa it-standardiseringsfrågor samt att främja samordning
av myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna
för vidareutnyttjande av handlingar (dir. 2009:19 och 2010:32).
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• Inom vård och omsorg arbetar regeringen tillsammans med en
bred grupp av nationella aktörer med utgångspunkt i Nationell
eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård
och omsorg. Detta arbete koordineras av högnivågruppen för
Nationell eHälsa.
• För att främja utbyggnad av bredband i alla delar av landet har
regeringen tillsatt ett Bredbandsforum. Bredbandsforum är en
mötesplats för dialog och samverkan mellan olika aktörer på bredbandsmarknaden (dnr N2011/6957/ITP).
• Inom upphovsrättsområdet arbetar regeringen för ett väl avvägt
och ändamålsenligt regelverk såväl nationellt som på EU-nivå.
Lagstiftningsarbetet på området hanteras av Regeringskansliet.
Kommissionen ska ha följande huvuduppdrag.
Utforma ett förslag till handlingsplan för genomförande av uppdraget
att verka för att det it-politiska målet
Kommissionen ska utforma ett förslag till handlingsplan för hur
kommissionen kan genomföra uppdraget med att verka för det itpolitiska målet i den digitala agendan. Utgångspunkten är att detta
ska ske med befintliga medel. Kommissionen ska, efter att ha inhämtat synpunkter från relevanta statliga myndigheter, aktörer på
regional och lokal nivå samt företag och organisationer, utforma ett
förslag på hur utvecklingen mot det it-politiska målet i agendan kan
följas upp. Utgångspunkten är de strategiska områdena och de ambitioner som regeringen har beslutat om för de 22 sakområdena.
Kommissionen ska även definiera och föreslå nyckelindikatorer,
som löpande ska följas upp och som är av betydelse för uppfyllelsen
av det it-politiska målet, se vidare under rubriken Analysera utvecklingen i förhållande till det it-politiska målet. I förslaget till
handlingsplan ska kommissionen vidare redovisa hur en uppföljning
av beslutade insatser och föreslagna åtgärder i agendan bör göras.
Om kommissionen finner att det finns områden utöver agendan
där insatser behövs för att nå målet, ska sådana områden redovisas.
Kommissionen ska redovisa förslaget till handlingsplan senast
den 1 december 2012.
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Analysera utvecklingen i förhållande till det it-politiska målet
Kommissionen ska beskriva och analysera utvecklingen inom agendans strategiska områden i förhållande till det it-politiska målet och
rapportera detta till regeringen. Kommissionen ska även fullfölja de
ambitioner som regeringen har beslutat om samt följa upp de insatser och åtgärder som presenteras i den digitala agendan.
För att genomföra analysen ska kommissionen arbeta med nyckelindikatorer som speglar utvecklingen inom agendans 22 sakområden.
Dessa ska formuleras utifrån regeringens mål och ambitioner inom
it-politiken samt de mål som anges i strategin En digital agenda för
Europa (KOM(2010)245). Nyckelindikatorerna ska tas fram i samverkan med berörda aktörer i samhället. De ska i första hand baseras
på tillgängliga data och, i förekommande fall, befintliga indikatorer
från Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen, Statens
jordbruksverk, Statens skolverk, Statistiska centralbyrån, Sveriges
Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Verket för innovationssystem, E-delegationen, Bredbandsforum och andra berörda statliga
myndigheter, samt aktörer på regional och lokal nivå. Kommissionen ska i arbetet beakta den uppföljning som görs inom ramen för
En digital agenda för Europa.
Med utgångspunkt i nyckelindikatorerna ska kommissionen:
1. analysera utvecklingen inom agendans strategiska områden i förhållande till det it-politiska målet,
2. beskriva hur de insatser och åtgärder som anges i agendan bidrar
till att nå det it-politiska målet,
3. identifiera möjligheter som stödjer utvecklingen mot det it-politiska målet,
4. uppmärksamma eventuella problem som hindrar utvecklingen
mot det it-politiska målet,
5. lämna förslag på effektiva åtgärder som bidrar till att förverkliga
det it-politiska målet inom områden där handlingsplan, strategi
eller motsvarande saknas, samt
6. analysera konsekvenserna av lämnade förslag.
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I uppdraget ingår också att löpande jämföra utvecklingen i Sverige
utifrån de identifierade nyckelindikatorerna med ett urval länder i
Europa och andra delar av världen. Det är i detta sammanhang
viktigt att omvärldsfaktorer som lagstiftningsarbete och samarbete
på EU-nivå beaktas. Även delar av OECD:s och WTO:s arbete som
är relevanta i sammanhanget bör beaktas.
Uppdraget i denna del ska redovisas årligen den 1 mars.
Visa på digitaliseringens möjligheter och utmaningar
Möjligheterna med en ökad digitalisering är stora. I takt med att ny
teknik, nya applikationer, nya digitaliserade arbetssätt, standarder
och användningsmönster utvecklas och får spridning ökar it:s bidrag
till ekonomisk tillväxt, en bättre miljö, företagens konkurrenskraft
och social välfärd. It är dessutom en global möjliggörare för en alltmer gränslös kommunikation, innovation och handel över världen.
It-baserade tjänster kan bidra till att öka tillgängligheten och effektiviteten både i företag och i offentlig förvaltning.
Det finns i dag en ökad medvetenhet om digitaliseringens möjligheter både hos företag och organisationer, i offentlig sektor och
bland medborgare. Många gör mycket och har kommit långt. Andra
har ännu inte upptäckt möjligheterna med en ökad digitalisering.
I den digitala agendan uppmärksammas också digitaliseringens
utmaningar. Det handlar t.ex. om risken för otillåtna kontroller och
otillåten övervakning av individer, om vikten av att slå vakt om den
personliga integriteten och att det skydd som finns i gällande lagstiftning upprätthålls. Samtidigt innebär internets anonymitet att förutsättningarna ökat för kränkningar liksom för spridning av antidemokratiska, våldsbejakande och förråande budskap och material samt
att internet blivit ytterligare en arena för vissa kriminella handlingar.
Kommissionen ska, med beaktande av de utmaningar som redogörs för i den digitala agendan, arbeta med att synliggöra nyttan av
digitaliseringen och användningen av it. Det handlar om att skapa
förståelse för den samhällsekonomiska nyttan med it och för vad
som kan hindra eller försvåra för olika grupper i samhället att använda sig av it. Kommissionen ska därför sammanställa och sprida
goda exempel där digitaliseringen bidragit till utvecklingen och för-
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enklat vardagen för företag, offentlig sektor och medborgare i Sverige
eller i andra länder.
Kommunikationen av den digitala agendan
I den digitala agendan visar regeringen en tydlig riktning för itpolitiken. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. För att nå målet har alla en roll att spela
såväl företag, organisationer och offentlig sektor som medborgare
där var och en bidrar utifrån sin roll och sitt ansvarsområde.
Kommissionen ska på olika sätt presentera och diskutera den
digitala agendan med olika aktörer i Sverige och utomlands, inspirera
och engagera olika aktörer att bidra till måluppfyllelsen av agendan
samt informera om sitt eget uppdrag och arbete. Vägledande i detta
arbete ska vara dialog och öppenhet.
Administrativt ansvar för signatärer till den digitala agendan
När regeringen presenterade den digitala agendan lanserades samtidigt ett s.k. signatärskap. Det innebär att företag och organisationer m.fl. signerar en frivillig avsiktsförklaring om att de delar
ambitionen att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, och att de med utgångspunkt i den digitala
agendan åtar sig att presentera hur de kan bidra till genomförandet
av den. I april 2012 var ett nittiotal företag och organisationer från
olika samhällssektorer signatärer inom agendans 22 sakområden. Som
signatär erbjuder företaget eller organisationen sig att till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) skriftligen redovisa vad signatären
kan bidra med för att genomföra agendan.
Kommissionen ska i samarbete med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) stödja och utveckla signatärskapet. Kommissionen
ska dessutom ha det administrativa ansvaret för signatärskapet. Det
innebär att kommissionen ska:
1. engagera nya signatärer,
2. ha löpande dialog med befintliga signatärer,
3. sammanställa och organisera signatärernas åtaganden,

189

Bilaga 1

SOU 2015:91

4. följa och analysera signatärernas åtaganden och hur de bidrar till
att genomföra den digitala agendan, samt
5. identifiera områden där initiativ saknas och arbeta för att engagera nya signatärer som motsvarar behovet av insatser.
Det frivilliga regionala signatärskapet som vänder sig till samverkansorgan, länsstyrelser och landsting omfattas inte av kommissions
uppdrag.
Samverka med olika aktörer i samhället för en ökad digitalisering
Inom flera av de sakområden som presenteras i den digitala agendan
finns det samverkansorganisationer som har i uppdrag att driva förändringsarbete.
När det gäller e-förvaltning har regeringen tillsatt E-delegationen
som har i uppdrag att genomföra regeringens handlingsplan på eförvaltningsområdet. Inom vård och omsorg arbetar regeringen
tillsammans med en bred grupp av nationella aktörer med utgångspunkt i Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. För att bidra till bredbandsutbyggnaden har regeringen tillsatt Bredbandsforum som verkar för att nå
målen i bredbandsstrategin. Ett annat exempel är Sveriges Kommuner
och Landsting som nyligen inrättat ett center för e-samhället (CeSam)
för att koordinera landstingens och kommunernas arbete med itrelaterade frågor. Ytterligare ett exempel är Geodatasamverkan som
syftar till att ge bättre tillgång till offentliga geodata för tillämpning
på t.ex. miljöfrågor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
har vidare ett sammanhållande ansvar för samhällets informationssäkerhet och arbetar med frågan ur ett tvärsektoriellt perspektiv. På
andra områden har myndigheter ett samverkande ansvar eller så
finns pågående statliga utredningar och projekt. Inom ramen för
sitt uppdrag ska kommissionen samverka med dessa.
Inom andra områden saknas det samverkansforum som arbetar
strategiskt med it-frågorna. För att bidra till att nå det it-politiska
målet kan kommissionen ge förslag på arbetsgrupper som arbetar
med en specifik frågeställning och där olika aktörer i samhället som
är intresserade av frågan kan medverka. Kommissionen kan då vara
en mötesplats för dialog och samverkan mellan myndigheter, orga-
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nisationer och företag som verkar på det specifika området. Syftet
är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till att ta till vara digitaliseringens möjligheter, med beaktande av den ansvarsfördelning
som råder mellan stat, kommuner och andra huvudmän för berörda
verksamheter samt övriga aktörer. Kommissionen ska i förslaget till
handlingsplan redovisa förslag på områden som kan vara lämpliga
att behandla inom ramen för olika arbetsgrupper. Arbetsgrupper
tillsätts efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Uppdragets genomförande
I frågor som rör uppföljning och analys av utvecklingen mot det itpolitiska målet ska kommissionen löpande informera den inom
Regeringskansliet tillsatta interdepartementala arbetsgruppen för
en digital agenda för Sverige och vid behov även statssekreterargruppen för en digital agenda för Sverige.
Vid behov ska kommissionen tillkalla en referensgrupp bestående av företrädare för näringsliv, offentlig sektor, intresseorganisationer, forskare och användare i alla åldrar för att ta del av deras
kunskaper och perspektiv på kommissionens arbete. Det är angeläget att kommissionens arbete sker i samverkan med såväl referensgruppen som med signatärer, övriga företag och organisationer.
Kommissionen bör söka samverkan med Regeringskansliet i dess
arbete med den nationella innovationsstrategin. Kommissionen ska
också samverka med Sveriges Kommuner och Landsting och bör i
övrigt stödja initiativ som syftar till att etablera forum för inflytande, dialog och samverkan.
Kommissionen ska löpande under sitt arbete inhämta synpunkter
från relevanta statliga myndigheter och bolag, bl.a. Lantmäteriet,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Statens jordbruksverk, Statens skolverk, Socialstyrelsen,
Tillväxtverket, Verket för innovationssystem, Apotekens Service AB,
Bredbandsforum och E-delegationen, samt andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå som har ansvar inom de områden som
den digitala agendan omfattar.
Kommissionen ska analysera konsekvenserna av de förslag på
åtgärder som lämnas, och som ska bidra till att förverkliga det itpolitiska målet, samt föreslå finansiering om förslagen innebär kost-
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nadsökning eller intäktsminskning för staten, kommuner eller landsting. Konsekvensanalysen ska göras med utgångspunkt i 14–15 a §§
kommittéförordningen (1998:1474). Kommissionen ska i analysen
även beakta förslagens effekter på t.ex. resursanvändning, avfall och
klimat.
Kommissionen ska redovisa sitt förslag till handlingsplan senast
den 1 december 2012. Kommissionen ska årligen senast den 1 mars
lämna delrapporter med analyser av utvecklingen mot det it-politiska
målet samt förslag till åtgärder. I samband med delrapporteringen
ska en redovisning lämnas av kommissionens arbete med övriga uppdrag.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015.
(Näringsdepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Digitaliseringskommissionen (N 2012:04)
Beslut vid regeringssammanträde den 28 november 2013
Sammanfattning
Digitaliseringskommissionen ska utöver det nuvarande uppdraget
dels administrera det frivilliga regionala signatärskapet, dels ta över
den administrativa funktionen för Användningsforum.
Bakgrund
Inledning
Regeringen bemyndigade den 7 juni 2012 det statsråd som har till
uppgift att föredra ärenden om it-politik att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att verka för att det it-politiska målet i den
digitala agendan uppnås och att regeringens ambitioner inom området
fullföljs (dir. 2012:61). Utredningen har tagit namnet Digitaliseringskommissionen – en kommission för den digitala agendan, nedan
Digitaliseringskommissionen.
Regionala digitala agendor
I samband med att den digitala agendan (It i människans tjänst –
En digital agenda för Sverige) presenterades i oktober 2011, inbjöds
länsstyrelser, landsting och samverkansorgan att ingå ett regionalt
signatärskap. Det regionala signatärskapet innebär att aktörerna
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signerar en frivillig avsiktsförklaring om att de delar målet i den
digitala agendan om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter och att de som en del av detta har för
avsikt att upprätta en regional digital agenda. Avsikten är att de
regionala digitala agendorna ska tas fram i bred samverkan med olika
aktörer på marknaden. De regionala agendorna ska anpassas till de
specifika förutsättningar som finns i respektive län och därigenom
gemensamt bidra till att hela landet är bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter.
Länsstyrelsen i Örebro län har under 2012 och 2013 haft regeringens uppdrag att främja initiativ att ta fram regionala och lokala
digitala agendor.
I Digitaliseringskommissionens uppdrag ingår att administrera
de företag och organisationer som på nationell nivå blivit signatärer
till den digitala agendan för Sverige.
Användningsforum
Regeringen beslutade den 29 mars 2012 att inrätta ett användningsforum åren 2012–2015 i syfte att peka på viktiga konkreta förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet och visa exempel på hur
användbarhet och tillgänglighet kan genomföras av ansvariga aktörer
(dnr N2012/1799/ITP). Användningsforum ska utgöra en plattform
för kontinuerlig dialog mellan det allmänna och användargrupper, itbranschen, forskarsamhället samt representanter för slutanvändarorganisationer.
Samma dag uppdrog regeringen åt Myndigheten för handikapppolitisk samordning (Handisam) att inrätta ett administrativt kansli
för att stödja arbetet i Användningsforum (dnr N2012/1804/ITP).
Användningsforums huvuduppgift är att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som en kvalitetsaspekt av it. Utgångspunkten är kunskaper och erfarenheter från
det allmänna, frivillig- och intresseorganisationer, it-branschen och
forskarsamhället.
Syftet är att genom dialogen tillsammans peka på viktiga konkreta förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet och visa
exempel på hur användbarhet och tillgänglighet kan genomföras
och följas upp av ansvariga aktörer. Exemplen bör visa på utveck-
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lings- och förbättringsprocesser, där beställning och utformning
har med ett tydligt användarperspektiv och där tester mot användare
naturligt finns med i processen. Post- och telestyrelsens innovationstävlingar, inom ramen för myndighetens arbete med att stimulera utveckling kring användbara elektroniska tjänster utifrån människors
olika behov, kan ge underlag för sådana exempel. Exemplen ska kunna
användas som modeller bland annat av de samrådande myndigheterna i deras verksamheter. Exempelvis kan de fungera som underlag
för Post- och telestyrelsen för att identifiera problemområden, förslag
på teman till Post- och telestyrelsens innovationstävlingar och övriga
arbete.
De exempel som forumet rapporterar ska knyta an till övrig itpolitisk utveckling. En utgångspunkt är därför att Användningsforum speglar och knyter an till insatser som pågår bland annat inom
e-förvaltningen, nationell e-hälsa och funktionshinderspolitiken.
Användningsforum bör sammantaget komplettera bilden med
exempel på hur användbara och tillgängliga produkter, tjänster och
miljöer inom it-området bidrar till att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt.
Användningsforum och dess administrativa funktion bör även
kunna verka stödjande i regeringens arbete med digital inkludering
i Sverige och i EU-sammanhang i frågor som rör genomförandet av
den europeiska digitala agendan.
Tilläggsuppdraget
Digitaliseringskommissionen ska ta över administrationen av det
regionala signatärskapet och uppföljningen av de regionala digitala
agendorna
Utöver nuvarande uppdrag ska Digitaliseringskommissionen administrera det regionala signatärskapet samt, i samråd med berörda
aktörer, följa hur arbetet med regionala digitala agendor utvecklas.
Administrationen av de regionala signatärerna innebär att Digitaliseringskommissionen ska föra register över de länsstyrelser, landsting och samverkansorgan som skrivit under en avsiktsförklaring samt
att upprätta en förteckning över färdiga regionala digitala agendor.
Att följa utvecklingen av de regionala digitala agendorna innebär
att Digitaliseringskommissionen ska kartlägga de regionala digitala
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agendornas intressenter, genomförandestatus och inriktning. Även
andra områden som bedöms vara relevanta kan ingå i uppföljningsarbetet. I uppdraget ingår att sprida resultatet av uppföljningen till
bland andra länsstyrelser, landsting och samverkansorgan i syfte att
ge förutsättningar för överförbarhet och lärande. Det ska göras i
nära dialog med berörda aktörer.
Uppdraget ska redovisas tillsammans med Digitaliseringskommissionens övriga uppdrag senast den 1 mars varje år samt senast
den 31 december 2015.
Digitaliseringskommissionen ansvarar för den administrativa
funktionen för Användningsforum
Utöver det nuvarande uppdraget ska Digitaliseringskommissionen
vidare från och med den 1 januari 2014 ta över ansvaret för det av
Handisam inrättade administrativa kansliet för Användningsforum.
Den administrativa funktionen ska stödja och driva Användningsforum som plattform för en kontinuerlig dialog mellan det
allmänna och användargrupper, branschen, forskarsamhället samt
representanter för slutanvändarorganisationer.
Den administrativa funktionen ska bl.a. förbereda och organisera
möten i Användningsforum och ta fram nödvändiga underlag och
material för Användningsforums arbete.
Den administrativa funktionen bör även tillsammans med Användningsforum kunna verka stödjande i regeringens arbete med digital
inkludering i Sverige och i EU-sammanhang i frågor som rör genomförandet av den europeiska digitala agendan.
Den administrativa funktionen rapporterar till Digitaliseringskommissionen när det gäller sakfrågan, resultat och budget.
(Näringsdepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Digitaliseringskommissionen (N 2012:04)
Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015
Sammanfattning
Digitaliseringskommissionen tillsattes den 7 juni 2012 i syfte att
främja digitaliseringen i Sverige och uppnå det it-politiska målet att
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (dir. 2012:61). Tilläggsdirektiv om att följa upp och administrera de regionala digitala agendorna och att ansvara för den administrativa funktionen för Användningsforum (dir. 2013:108) beslutades den 28 november 2013.
Digitaliseringen utvecklas snabbt och åtgärderna i den digitala
agendan för Sverige, IT i människans tjänst – en digital agenda för
Sverige (dnr N2011/342/ITP), har i stort genomförts. Politiken för
digitalisering behöver utvecklas för att svara upp mot framtidens
utmaningar och möjligheter. Digitaliseringen är en av de krafter som
kommer att påverka utvecklingen på miljö- och klimatområdet, för
jämställdhet i samhället och på arbetsmarknaden. För att främja användningen av digitaliseringens möjligheter i samhället framöver ska
Digitaliseringskommissionen under den återstående utredningstiden:
• genomföra en omvärldsanalys som belyser och lyfter fram vad
som kan komma att påverka digitaliseringen i Sverige,
• identifiera strategiska områden som bör beaktas i utvecklingen
av den framtida digitaliseringspolitiken, och
• utreda hur främjande av digitaliseringen bör bedrivas på nationell nivå.
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Bakgrund
Digitaliseringskommissionen tillsattes den 7 juni 2012 i syfte att
främja digitaliseringen i Sverige och uppnå det it-politiska målet att
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (dir. 2012:61).
Digitaliseringskommissionen fick då i uppdrag att:
• utforma ett förslag till handlingsplan för genomförande av uppdraget att verka för det it-politiska målet,
• analysera utvecklingen i förhållande till det it-politiska målet,
• visa på digitaliseringens möjligheter,
• kommunicera den digitala agendan och dess innehåll,
• vara administrativt ansvarig för de s.k. signatärerna till den digitala agendan, och
• samverka med olika aktörer i samhället för en ökad digitalisering.
Genom tilläggsdirektiv den 28 november 2013 fick Digitaliseringskommissionen i uppdrag att administrera de regionala digitala agendorna och följa upp dessa. Dessutom gavs kommissionen i uppdrag
att ansvara för den administrativa funktionen för Användningsforum (dir. 2013:108).
I sitt betänkande En digital agenda i människans tjänst – en
ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) konstaterar kommissionen att åtgärderna i den digitala agendan för Sverige i stort genomförts. Digitaliseringen utvecklas snabbt. Digitaliseringen handlar om
en samhällsförändring där flera olika samhällstrender understöder
och driver varandra. Digitaliseringen påverkar i princip alla områden
i samhället. Strukturomvandling innebär att information, kommunikation och interaktion sker på nya sätt samt att varor och tjänster
produceras och distribueras på nya sätt. De viktigaste utmaningarna
och utvecklingsmöjligheterna berör inte det som traditionellt benämns som it utan exempelvis tillväxt och arbetsmarknad, utbildning och kompetensutveckling, fördelnings- och trygghetssystem,
hälsa och vård, social sammanhållning och demokrati.
Digitaliseringskommissionen har lämnat två delbetänkanden
(SOU 2014:13 och SOU 2013:31). Därutöver har kommissionen anordnat två forum för dialog riktade till signatärerna av den digitala
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agendan och hållit flera möten med Lilla kommissionen, en referensgrupp bestående av barn och ungdomar mellan 7 och 18 år. Digitaliseringskommissionen har vidare deltagit aktivt i nätverket för digital
delaktighet (DigiDel) och organiserat seminarier om bl.a. it i skolan
och it och tillväxt. För att tydliggöra Sveriges utveckling i förhållande till det it-politiska målet har en webbplats, digitalasverige.se, byggts
upp där relevanta indikatorer presenteras och finns tillgängliga för
nedladdning.
Tilläggsuppdrag
Det finns ett behov av att tydliggöra hur digitaliseringens utmaningar och möjligheter ser ut i ett omvärlds- och framtidsperspektiv.
Den framtida politiken för digitalisering behöver även väga in vilken
roll digitaliseringen kommer att spela i relation till arbetsmarknaden, jämställdheten i samhället samt möjligheter och utmaningar på
miljö- och klimatområdet. I arbetet behöver kommissionen identifiera vilka strategiska områden en framtida politik för digitaliseringen behöver beakta, bemöta och förhålla sig till. Informationsoch cybersäkerhetsfrågor, som för närvarande övervägs inom ramen
för arbetet med NISU 2014 (Fö 2013:04) och utredningen om
Säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14), omfattas inte av detta tilläggsuppdrag.
Digitaliseringskommissionens uppdrag att följa upp och administrera de regionala digitala agendorna och att ansvara för den administrativa funktionen för Användningsforum (dir. 2013:108) kvarstår
dock. Därutöver tillkommer följande uppgifter för Digitaliseringskommissionens fortsatta arbete:
Genomföra en omvärldsanalys
Digitaliseringskommissionen ska utarbeta en omvärldsanalys som
belyser vilka förutsättningar och behov som kan komma att påverka
Sveriges användande av digitaliseringens möjligheter framöver. I
omvärdsanalysen ska den internationella utvecklingen på området
belysas och hänsyn tas till de globala trenderna som t.ex. den snabba
tekniska utvecklingen och en kunskapsintensiv tjänstebaserad ekonomi som leder till innovation, miljö- och klimatutmaningar, urbani-
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sering och värderingsutveckling. Därtill behöver behovet av jämställdhet synliggöras och analysen ska även omfatta jämställdhetseffekter av digitaliseringen. Utmaningar och möjligheter ur ett svenskt
framtidsperspektiv ska beskrivas för att möjliggöra ett proaktivt
agerande i fråga om digitaliseringen i Sverige.
Identifiera strategiska områden för utvecklingen av den framtida
digitaliseringspolitiken
Med utgångspunkt i den ovan nämnda omvärldsanalysen ska Digitaliseringskommissionen identifiera strategiska områden för en framtida politik för digitalisering. Områdena bör utgöra sammanhållna
kluster av frågeställningar som genom åtgärder kan bidra till att uppnå
det it-politiska målet. Digitaliseringskommissionen bör tydliggöra
vilka frågeställningar inom klustren som kan och bör drivas på såväl
nationell som europeisk nivå. I sammanhanget kan nämnas att utredningen NISU 2014 (Fö 2013:04) inom kort kommer att lämna
sitt slutbetänkande. Beroende på vad kommissionen kommer fram
till kan den behöva förhålla sig till förslagen i den utredningens
betänkande. Detsamma kan gälla för arbetet som bedrivs inom ramen
för utredningen om Säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14).
Utreda hur främjande av digitaliseringen bör bedrivas
på nationell nivå
Digitaliseringskommissionen ska utreda vilka behov som finns av
främjande av digitaliseringen i Sverige. Analysen ska beskriva hur
ett systematiskt främjandearbete kan bedrivas på nationell nivå
samt belysa uppdrag eller sakområden som fortsättningsvis behöver
främjas för att bidra till att uppnå det it-politiska målet.
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Uppdragets genomförande
Vid genomförandet av uppdraget ska Digitaliseringskommissionen
samråda med berörda organisationer och parter.
Digitaliseringskommissionen ska redovisa ett delbetänkande med
analyser av utvecklingen mot det it-politiska målet samt förslag till
åtgärder senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska slutredovisas senast
den 31 december 2015.
(Näringsdepartementet)
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Bilaga 4 Högre it-utbildningar höstterminen (ht) 2014
antal studerande och andel kvinnliga studerande
Universitet/Högskola

Utbildning

Högskolan i Skövde
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad

Dataspelsutveckling – design
Dataspelsutveckling – programmering
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning
inbyggda system
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik –
internationell – Spanska
Nätverkssäkerhet
Programvaruteknik
Civilingenjör i elektroniksystem
Civilingenjör Datateknik
Spelprogrammering
IT-driftteknikerprogrammet
Kandidatprogrammet i datavetenskap
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Malmö högskola
Luleå tekniska universitet
Blekinge tekniska högskola
Högskolan Kristianstad
Södertörns högskola
Blekinge tekniska högskola

Antal
Andel
studerande, kvinnor,
ht 2014
ht 2014
29
0%
42
0%
5

0%

3
19
10
9
58
55
40
40
64

0%
0%
0%
0%
2%
2%
3%
3%
3%

Universitet/Högskola

Utbildning

Blekinge tekniska högskola
Malmö högskola
Högskolan i Skövde
Malmö högskola
Luleå tekniska universitet
Blekinge tekniska högskola
Södertörns högskola
Linköpings universitet
Uppsala universitet
Chalmers tekniska högskola
Linköpings universitet
Högskolan Kristianstad
Stockholms universitet
Högskolan Kristianstad
Luleå tekniska universitet
Högskolan i Gävle
Linköpings universitet
Malmö högskola
Göteborgs universitet

Software Engineering
Spelutveckling
Nätverks- och systemadministration
Datateknik
Högskoleingenjör Datorspelsutveckling
IT-säkerhet
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap
Högskoleingenjör i elektronik
Avancerad webbprogrammering
Datateknik, civilingenjör
Innovativ programmering, kandidatprogram
Högskoleingenjör Datateknik
Kandidatprogram i datorspelsutveckling – konstruktion
Nätverksteknik med IT-säkerhet
Datornätverk
Dataingenjörsprogrammet
Civilingenjör i datateknik
Nätverksdrift
Datavetenskapligt program

Antal
Andel
studerande, kvinnor,
ht 2014
ht 2014
28
4%
84
4%
78
4%
50
4%
46
4%
44
5%
65
5%
40
5%
19
5%
109
6%
36
6%
32
6%
64
6%
62
6%
46
7%
30
7%
30
7%
120
7%
70
7%

Universitet/Högskola

Utbildning

Karlstads universitet
Lunds universitet
Linköpings universitet
Högskolan i Jönköping
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Jönköping
Kungl. Tekniska högskolan
Stockholms universitet
Linköpings universitet
Blekinge tekniska högskola
Linköpings universitet
Uppsala universitet
Lunds universitet

Civilingenjör, Datateknik
Civilingenjörsutbildning i datateknik
Civilingenjör i elektronikdesign
Datanätteknik
International Software Engineering
Datateknik, Inbyggda system
Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge
Kandidatprogram i datavetenskap
Högskoleingenjör i datateknik
Technical artist i spel
Civilingenjör i mjukvaruteknik
Speldesign och programmering
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med
automationsteknik
Datavetenskapliga programmet
Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik
Datateknik, högskoleingenjör
Maskin- och materialteknik:
Högskoleingenjörsutbildning

Mälardalens högskola
Kungl. Tekniska högskolan
Linnéuniversitetet
Malmö högskola

Antal
Andel
studerande, kvinnor,
ht 2014
ht 2014
28
7%
126
7%
41
7%
52
8%
25
8%
50
8%
50
8%
74
8%
71
8%
59
8%
35
9%
56
9%
33
75
53
21

9%
9%
9%
10%

42

10%

Universitet/Högskola

Utbildning

Högskolan i Borås
Linköpings universitet
Högskolan i Jönköping

IT-tekniker
Civilingenjör i datateknik
Datateknik, Mjukvaruutveckling och mobila
plattformar
Datasystemutvecklingsprogrammet
Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge
Elektroteknik, högskoleingenjör
Datateknik och Mobil IT:
Högskoleingenjörsutbildning
Programvaruteknik
Mobila applikationer och nätverkstjänster för Android
Civilingenjör i informationsteknologi
Systemvetenskap – inriktning Business Intelligence
Software Engineering Master's Programme
IT-design programmet, Programvarudesign
IT-design programmet, Systemdesign
Högskoleingenjörsprogram i datateknik med
tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system
Systemvetenskapliga programmet

Högskolan Kristianstad
Kungl. Tekniska högskolan
Linnéuniversitetet
Malmö högskola
Linnéuniversitetet
Malmö högskola
Linköpings universitet
Högskolan i Skövde
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Karlstads universitet
Högskolan Kristianstad
Högskolan Dalarna

Antal
Andel
studerande, kvinnor,
ht 2014
ht 2014
52
10%
104
10%
70
30
70
10

10%
10%
10%
10%

50
90
28
37
26
17
17
17

10%
10%
11%
11%
12%
12%
12%
12%

16
55

13%
13%

Universitet/Högskola

Utbildning

Kungl. Tekniska högskolan
Blekinge tekniska högskola
Malmö högskola
Lunds universitet
Högskolan i Skövde
Blekinge tekniska högskola
Blekinge tekniska högskola
Linköpings universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Chalmers tekniska högskola
Högskolan Dalarna
Kungl. Tekniska högskolan
Högskolan i Borås
Luleå tekniska universitet
Uppsala universitet
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik
Webbutveckling
Datavetenskap och applikationsutveckling
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik
Webbutvecklare – programmering
Civilingenjör i datorsäkerhet
Webbprogrammering
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista
Systemvetenskap, kandidat
Informationsteknik, civilingenjör
Systemvetenskapliga programmet
Civilingenjörsutbildning i datateknik
Systemarkitekturutbildningen
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik
IT-design programmet, Bred ingång
Digital tjänsteutveckling, kandidat

Antal
Andel
studerande, kvinnor,
ht 2014
ht 2014
86
13%
39
13%
69
13%
53
13%
37
14%
51
14%
36
14%
108
14%
77
14%
96
15%
107
15%
69
15%
200
16%
37
16%
37
16%
104
17%
17
18%
38
18%

Universitet/Högskola

Utbildning

Högskolan i Skövde

Systemvetenskap – inriktning Enterprise Information
Management
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik
IT/GIS – informationsteknologi med GIS-inriktning
Software Engineering and Management, Bachelor's
Programme
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och
verksamhetsutveckling
Systemutvecklare
Kandidatprogram i datavetenskap
Systemvetenskapligt kandidatprogram – design av
informationssystem
Civilingenjörsutbildning i informations- och
kommunikationsteknik
Datavetenskap – inriktning systemutveckling
IT-forensik och informationssäkerhet
Systemutveckling – IT och samhälle
Kandidatprogram i systemvetenskap

Uppsala universitet
Lunds universitet
Högskolan i Gävle
Göteborgs universitet
Linnéuniversitetet
Malmö högskola
Stockholms universitet
Lunds universitet
Lunds universitet
Högskolan i Skövde
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Uppsala universitet

Antal
Andel
studerande, kvinnor,
ht 2014
ht 2014
27
70
84
31

19%
19%
19%
19%

70

20%

40
80
70

20%
20%
20%

109

21%

54
31
60
59
80

22%
23%
23%
24%
24%

Universitet/Högskola

Utbildning

Stockholms universitet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet

Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram
IT Management, masterprogram
Webb och multimedia
Civilingenjörsutbildning i informationsteknik
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik –
internationell – Japanska
Interaktiva digitala medier
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot
design, interaktion och innovation
Masterprogram i informatik – systemvetenskap
Studiegång IT-projektledning och IT i offentlig sektor
Webbprogrammerare
Systemvetenskap, kandidatprogram
Kandidatprogram i datorspelsutveckling – design
Civilingenjör i industriell ekonomi
Digitala spel
Civilingenjör Rymdteknik
Systemvetarutbildning
IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi

Linnéuniversitetet
Södertörns högskola
Örebro universitet
Linnéuniversitetet
Linköpings universitet
Stockholms universitet
Malmö högskola
Blekinge tekniska högskola
Luleå tekniska universitet
Högskolan i Borås
Karlstads universitet

Antal
Andel
studerande, kvinnor,
ht 2014
ht 2014
184
24%
40
25%
60
25%
76
25%
8
40

25%
25%

32

25%

4
95
75
65
49
37
66
36
17

25%
25%
25%
26%
27%
27%
27%
28%
29%

Universitet/Högskola

Utbildning

Högskolan Kristianstad
Linköpings universitet
Linköpings universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Göteborgs universitet

Bachelor Programme in Software Development
IT och management, masterprogram
Statistik och dataanalys, kandidatprogram
Kandidatprogram, simuleringsteknik och virtuell design
Civilingenjör i medieteknik
Systemvetenskap: IT, människa och organisation,
kandidatprogram
Informationsteknologi – User Experience Design
Kognitionsvetenskap, masterprogram
Digital design och innovation
Civilingenjörsutbildning i medieteknik
Masterprogram i IT-projektledning
Informationsarkitekt
Speldesign och grafik
Informatik med inriktning systemutveckling
Masterprogrammet i IT Management
Dataekonomutbildningen
Ekonomi och IT
Utveckling av eTjänster

Högskolan i Skövde
Linköpings universitet
Högskolan i Halmstad
Kungl. Tekniska högskolan
Stockholms universitet
Malmö högskola
Uppsala universitet
Malmö högskola
Södertörns högskola
Högskolan i Borås
Malmö högskola
Högskolan Dalarna

Antal
Andel
studerande, kvinnor,
ht 2014
ht 2014
10
30%
50
30%
40
30%
36
31%
85
31%
104
32
22
40
79
80
58
58
119
17
35
61
125

31%
31%
32%
33%
33%
34%
34%
34%
35%
35%
37%
38%
41%

Universitet/Högskola

Utbildning

Stockholms universitet
Högskolan Kristianstad
Stockholms universitet
Malmö högskola

Kandidatprogram i ekonomi och IT
Digitala medier
Kandidatprogram i digitala medier
Produktutveckling och design:
Högskoleingenjörsutbildning
Interaktionsdesigner
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign
Affärssystemprogrammet
Webbutveckling
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design
IT, projektledning och affärssystem
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik –
internationell – Kinesiska
Kognitionsvetenskap, kandidatprogram
Medieproduktion och processdesign
Digital medieproduktion
Datorgrafik, konstnärlig kandidat
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle
Informationslogistik

Linnéuniversitetet
Stockholms universitet
Högskolan i Halmstad
Blekinge tekniska högskola
Södertörns högskola
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Linköpings universitet
Malmö högskola
Södertörns högskola
Luleå tekniska universitet
Uppsala universitet
Linnéuniversitetet

Antal
Andel
studerande, kvinnor,
ht 2014
ht 2014
80
41%
40
45%
68
46%
54
60
60
40
120
55
90

46%
47%
47%
48%
48%
49%
50%

4
53
53
35
22
71
40

50%
51%
51%
54%
55%
55%
55%

Universitet/Högskola

Utbildning

Högskolan i Jönköping
Högskolan i Borås

Grafisk design och Webbutveckling
Affärsinformatik med inriktning mot Internationell
Marknadsföring och IT
IT, medier och design
Kandidatprogram i interaktionsdesign
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik –
internationell – Tyska
Digital design
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot
IT-miljöer
Produktdesign
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik –
internationell – Franska
Produktionsledare: Media

Södertörns högskola
Stockholms universitet
Linköpings universitet
Högskolan Kristianstad
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Malmö högskola
Linköpings universitet
Malmö högskola

Antal
Andel
studerande, kvinnor,
ht 2014
ht 2014
69
55%
45
64
64

58%
58%
59%

5
145
84

60%
61%
62%

32
45

63%
64%

3
75

67%
77%

Bilaga 5

Konsekvensutredning av digitalt
kompetenslyft för ledare i Sveriges
kommuner

Sammanfattning
Denna konsekvensutredning analyserar konsekvenserna av att ett
digitalt kompetenslyft införs i syfte att öka den digitala kompetensen hos chefer och ledare i Sveriges kommuner. Digitalisering är
ingen it-fråga utan handlar om verksamhetsutveckling och är av
strategiskt avgörande betydelse för att möta framtida välfärdsbehov.
I det utformade förslaget deltar totalt 240 kommuner över en
6 års-period. Programmet består av 4 moduler (1) IKT som strategiskt verktyg (2) förändringsledning (3) samverkansprocesser samt
(4) digitalisering av välfärdens kärnverksamheter. Målgruppen är
politisk ledning och förvaltningschefer. Kostnadsposterna för reformen är följande: marknadsföring, administration, uppstart, utbildning, uppföljning, utvärdering, löner samt övrigt. Om 240 kommuner deltar i kompetenslyftet blir den totala kostnader för staten
23 mkr. För kommunerna uppgår den totala kostnaden till 38 mkr.
Förslaget beräknas sammantaget medföra kostnader på 61,5 mkr.
Det är inte möjligt att kvantifiera de förväntade intäkterna till följd
av utbildningen, men det finns ett flertal möjliga konsekvenser som
kan förväntas generera substantiella positiva effekter. Exempel på
digitala satsningar som skulle kunna göras som följd av ökad digital
kompetens inom den kommunala verksamheten är exempelvis etjänster, mobilapplikationer, e-arkiv, digitala verktyg för medborgardialog, elektronisk upphandling m.m. I bilaga återfinns ett
räkneexempel för kostnadsbesparingar inom området välfärdsteknologi. Även om den direkta effekten inte går att kvantifiera görs
ändå bedömningen att den sammantagna nettoeffekten av kompe-
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tenslyftet bör bli tydligt positiv föresatt att kommunerna uppvisar
ett tillräckligt stort intresse av att delta i kompetenslyftet och tillvarata innehållet i sina verksamheter.

Om åtgärden
Ett digitalt kompetenslyft skapas för ledare i Sveriges kommuner.
Syftet är att höja den digitala kompetensnivån och öka den strategiska förståelsen för digitaliseringens möjligheter i ett välfärdssamhälle som ställer nya krav på offentlig service till medborgarna.
Förslaget med ett digitalt kompetenslyft syftar till att stödja, stimulera och underlätta en förändringsprocess som kommer att förbättra verksamheten i Sveriges kommuner. Kompetenslyftet utformas som ett program som sträcker sig över 2 år. Träffar sker två
gånger per termin. Programmet riktar sig till personer knutna till
kommunledningen och som har ett ansvar för politik och förvaltning. Programmet involverar cirka 30 kommuner per utbildningsomgång. Programmet föreslås bestå av 4 moduler: (1) IKT som
strategiskt verktyg, (2) förändringsledning, (3) samverkansprocesser,
samt (4) digitalisering av välfärdens kärnverksamheter. Programmet föregås av en pilotomgång som kommer att utvärderas och
ligga till grund för utformningen av lyftet. Kompetenslyftet bör ingå
i en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner
och Landsting.

Åtgärdens problembild och syfte
Sverige omnämns ofta som ett högteknologiskt land och står sig väl
i internationella jämförelser när det gäller tillgång och användning
inom it-området.232 Allt fler medborgare deklarerar i dag på Skatteverket.se, chattar om föräldraförsäkringar på Försäkringskassans
Facebook-sida, får socialrådgivning på Internet eller ansöker om
förskoleplats på sin hemkommuns webbplats. Med tjänsten Mina
meddelanden är det också möjligt att digitalt ta emot post från
232

SOU (2014:13), En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid är vår, delbetänkande från Digitaliseringskommissionen.
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myndigheter, kommuner och landsting.233 Att använda datorn, surfplattan eller mobilen har blivit ett allt vanligare sätt att i vardagen
möta den offentliga förvaltningen. En elektronisk förvaltning (e-förvaltning)234, där informationsteknik (it)235 används, är ett prioriterat
område236 som i många sammanhang blivit ett konkurrensmedel och
nationell trend237. Det betyder en verksamhetsutveckling i offentlig
förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerat med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.238 Tjänster ska byggas utifrån medborgarnas behov vilket
kräver att myndigheter inom stat, kommuner och landsting ska
samverka för att ta fram förvaltningsgemensamma tjänster. Målbilden är en enklare vardag, öppnare förvaltning och en effektivare
verksamhet.239 Den kvalitativa stora skillnaden mot it-arbetet på
2000-talet är att digitaliseringen nu ska användas externt för att
möta välfärdssamhällets utmaningar. Det handlar med andra ord
inte längre om digitalisering för digitaliseringens egen skull. Digitaliseringen förväntas i stället förbättra verksamheter och servicen
gentemot medborgarna.240 Det blir möjligt att utföra välfärdstjänster
på nya sätt.
På statlig nivå finns flera aktörer som har agerat och driver
arbetet inom det it-politiska området framåt, exempelvis Bredbandsforum, Användarforum, E-delegationen och Digitaliseringskom-

233

Mina meddelanden, www.minameddelanden.se (Hämtad 2015-06-20).
E-förvaltning definieras här som reformering av offentlig förvaltning med hjälp av it.
E-förvaltning kan innehålla E-administration (interna administrativa processer), E-tjänster
(information och tjänster riktade externt) samt E-demokrati (kanaler för politisk representation och kommunikation) i Jansson, Gabriella (2013), En legitim (elektronisk) förvaltning?
Om IT-utveckling i kommunal förvaltning. Diss., Linköpings universitet.
235
Elektronisk informationsbearbetad utrustning och telekommunikation.
236
Näringsdepartementet (2011), It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige
(dnr N2011/342/ITP).
237
Kaidalova, Julia & Seigerroth, Ulf (2012), Effektiv Regional e-utveckling – en forskningsöversikt. Högskolan i Jönköping.
238
Den svenska regeringen definierar e-förvaltning som” (…) verksamhetsutveckling i
offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik
kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser” i Regeringskansliet
(2008), Handlingsplan för eFörvaltning – Nya grunder för IT-baserad utveckling i offentlig
förvaltning.
239
Näringsdepartementet (2012), Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en
digitalt samverkande statsförvaltning (N2012.37).
240
Regeringskansliet (2008), Handlingsplan för eFörvaltning – Nya grunder för it-baserad
utveckling i offentlig förvaltning; SKL (2013) Digitala vägen till morgondagens välfärd –
handlingsplan för e-samhället 2013–2015. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.
234
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missionen.241 Inom statsförvaltningen har E-delegationen varit viktig
för att skapa engagemang och en grogrund för samverkan. Men
digitaliseringsarbetet står inför en rad utmaningar. E-förvaltningen
utvecklas inte enligt ett så kallat livshändelseperspektiv där medborgarnas situation sätts i centrum. Även om myndigheter på statlig nivå nu samverkar har spridningseffekter inte skett till andra
delar av statsförvaltningen.242 Spridningseffekter sker inte heller vertikalt, mellan stat, landsting och kommuner.243 Denna brist är särskilt
betydande eftersom landsting och kommuner har en avgörande roll
för att digitalisera Sveriges välfärd – de implementerar nämligen
merparten av de offentliga välfärdstjänsterna.244 Kommuner och
landsting befinner sig närmast medborgarna och står enligt SKL för
cirka 70 procent av kontakterna mot medborgarna.245
Till skillnad från nationella myndigheter sker digitaliseringsarbetet inom kommunal sektor utifrån särskilda förutsättningar.
Med det lokala självstyret har kommunerna eget ansvar för utformning och implementering av lokal e-förvaltning. Det finns centrala
direktiv på området, men hur och i vilken omfattningen kommunerna ska arbeta med digitalisering avgör de själva.246 Följande
problem är särskilt bekymmersamma: 45 procent av kommunerna
har ingen strategi för e-förvaltning. 19 procent av kommunerna
erbjuder inte några e-tjänster överhuvudtaget.247 Den utveckling
som sker är sektorsspecifik. Initiativ tas separat inom de kommunala kärnverksamheterna, exempelvis skola avskilt från vård och
omsorg. Kommunerna är nyckelaktörer i genomförandet av de
regionala digitala agendorna men engagemang, samarbete och kapacitet brister.248 Storleken på kommunerna har stor betydelse för vilka
241

Governo (2015), Den svenska e-förvaltningens utveckling i relation till omvärlden. Jämförande analys av internationella mätningar.
242
Statskontoret (2014), Delegerad digitalisering. En utvärdering av E-delegationen. Rapport
2014:12.
243
E-delegationen har fått kritik för sin svaga representation av landsting och kommuner
Endast en person har haft i uppdrag att representera SKL och därmed indirekt 290 kommuner
och 2 landsting. Se Statskontoret (2014), Delegerad digitalisering. En utvärdering av E-delegationen. Rapport 2014:12.
244
Regeringskansliet (2008), Handlingsplan för eFörvaltning – Nya grunder för it-baserad utveckling i offentlig förvaltning; SKL (2011), Strategi för eSamhället. Stockholm: Sveriges Kommuner
och Landsting.
245
SOU 2013:75, Organisering av framtidens e-förvaltning, betänkande från E-delegationen.
246
Regeringskansliet (2008), Handlingsplan för eFörvaltning – Nya grunder för it-baserad
utveckling i offentlig förvaltning.
247
SKL (2014a), Fyra av fem kommuner erbjuder e-tjänster. SKL. 19 juni.
248
Ramböll (2014), Nulägesanalys regionala digitala agendor. Rapport Mars, 2014.
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teknikstöd som tillhandahålls. Skillnaden blir påtaglig inom exempelvis äldreomsorgen där mindre kommuner (mindre än 75 000 invånare) endast erbjuder trygghetslarm.249 Bristande kompetens är ett
betydande hinder. Det finns för lite förståelse för möjligheterna
med informations- och kommunikationsteknik (IKT) – det gäller
såväl bland chefer såväl som personal.250 Digitaliseringsarbetet ses
också fortfarande som en it-fråga. Detta illustreras av att it-chefer
är de som nås av information och seminarier på området – i stället
för ledare och verksamhetsutvecklare.251 Vidare är det ovant att
konkretisera digitaliseringsarbete i form av mål, nytta och effektmått – och det är svårt att integrera digitaliseringsarbetet i arbetet
med verksamhetsutveckling.252 Varje år lägger ändå kommunerna
en ansenlig mängd resurser, cirka 16 miljarder kronor, på att köpa
it-utveckling.253 Trots det upplevs lite hända. Uppfattningen är att
det digitala arbetet på kommunal nivå sker ad hoc och utan nationell
samordning.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) framhålls som en
central och positiv sammanhållande kraft med mycket kunskap och
legitimitet på området. Men det räcker inte. Ett nationellt initiativ
efterfrågas som tydligt signalerar att alla kommuner behöver prioritera digitaliseringsarbetet. Uppfattningen är att ”någonting måste
hända”, att kommuner ”måste gå från ord till handling” och att det
”måste blir verkstad”.254
Som ett led i detta arbete föreslås skapa ett digitalt kompetenslyft för ledare i Sveriges kommuner. Syftet är att höja den digitala kompetensnivån och öka den strategiska förståelsen för digitaliseringens möjligheter i ett välfärdssamhälle som ställer nya krav
på offentlig service till medborgarna. Med ett digitalt kompetens249

Modig, Arne (2012), Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. En kartläggning av samtliga
Sveriges kommuner. Hjälpmedelsinstitutet (HI). Artikelnummer 12331.
250
Ibid.
251
Samtal med Hans Lindgren, verksamhetsutvecklare digitalisering, Botkyrka kommun
(2015-06-30).
252
Samtal med Helena Mehner, Kommunikationsdirektör, stadsledningskontoret Göteborgs
stad, (2015-06-22).
253
Carlbom, Torbjörn (2012), ”Offentlig sektor köper IT för 47 miljarder”, Dagens
Samhälle,
7 november 2012,
www.dagenssamhalle.se/nyhet/offentlig-sektor-koeper-brit-foer-47-miljarder-3934
(Hämtad 2015-07-05).
254
Samtal med Mats Bohman, Administrativ direktör, stadsledningskontoret Nacka
kommun (2015-07-15) och Hans Lindgren, verksamhetsutvecklare digitalisering, Botkyrka
kommun (2015-06-30).
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lyft vill Digitaliseringskommissionen stödja, stimulera och underlätta en förändringsprocess som kommer att förbättra verksamheten i Sveriges kommuner.
Nuläge och baslinje
Den kommunala sektorn utgör en betydande andel av Sveriges
bruttonationalprodukt (BNP). År 2012 uppgick de totala kostnaderna i landets 290 kommuner till knappt 530 miljarder kronor,
vilket motsvarar cirka 15 procent av BNP.255 90 procent av verksamheten består av obligatoriska lag- och förordningsstyrda uppgifter,
det vill säga verksamheter som kommunerna måste erbjuda. Dessa är:
förskola och skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, socialtjänst inklusive individ- och familjeomsorg, hälso- och
sjukvård i särskilt boende, renhållning och avfallshantering, räddningstjänst, vatten och avlopp, bibliotek, krisberedskap, kollektivtrafik, bostadsförsörjning samt hälso- och sjukvård i hemmet.
Dessutom utför de flesta kommuner och landsting en rad frivilliga
uppgifter såsom öppen förskola, stöd för näringslivsutveckling och
turismfrämjande verksamhet. Genom det kommunala självstyret
och de demokratiskt valda församlingarna kan kommunerna själva
bestämma hur de olika verksamheterna ska bedrivas. Det innebär
att verksamheten kan anpassas till lokala förutsättningar, behov och
önskemål.256 Följande tabell visar kommunernas kostnader fördelade på olika verksamheter.

255

Arnek, Magnus (2014), Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor, ESO-rapport 2014:7.
256
Arnek, Magnus (2014), Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor, ESO-rapport 2014:7, s. 49–50.
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Fördelningen av kommunernas kostnader för olika verksamheter
2012, mdkr och procent257

Verksamhet
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Övrig utbildning
Äldreomsorg
Funktionshindrade
Ekonomiskt bistånd
Individ-och familjeomsorg (exl. ek. bistånd)
Affärsverksamhet
Övrigt
Totalt

Kostnader (mdkr)
76,1
84,6
38,9
20,2
101,7
60,1
13,5
23,9
23,3
86,7
529

Andel (%)
14,4
16,0
7,4
3,8
19,2
11,4
2,6
4,5
4,4
16,4
100

Källa: Arnek (2014), s. 53.

Som framgår av tabellen är de kostnadsmässigt tyngsta verksamheterna olika typer av utbildning och omsorg, vilket 2012 stod för
cirka 80 procent av kostnaderna. Ett annat sätt att redovisa kommunernas kostnader är per kostnadsslag. Den största kostnadsposten är då personalkostnader vilket 2012 stod för 53,7 procent av
kommunernas kostnader, motsvarande cirka 284,2 mdkr. Den näst
största kostnadsposten var köp av verksamhet, vilket 2012 utgjorde
17 procent av de totala kostnaderna, motsvarande 36,1 mdkr.258
Enligt expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), har
kostnadsutvecklingen för de kommunala välfärdstjänsterna (justerat enligt KPI) ökat med 15–30 procent mellan åren 2002 och 2012.
Vad gäller de framtida prognoserna bedöms kommunsektorn stå
inför betydande finansieringsproblem. Det finns en rad faktorer
som påverkar storleken på kostnaderna samt kostnadernas utveckling framöver. En av de mest betydelsefulla faktorerna är befolkningens demografiska sammansättning och utmaningarna med en
allt större åldrande befolkning. Den så kallade försörjningsbördan
förväntas också växa väsentligt fram till 2030, det vill säga antalet
personer utöver sig själv som varje förvärvsarbetande måste för257
258

Ibid, s. 52.
Ibid, s. 53.
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sörja. Därtill ökar kvalitetskraven från medborgarna på offentlig
service. Tabell 2 ger en bild över kostnadsutvecklingen fram till
2030, baserat på kostnadsutvecklingen mellan 2006–2014. Givet att
kostnaderna ökar i samma takt under de närmaste 15 åren kommer
de totala verksamhetskostnaderna för Sveriges kommuners vara drygt
50 procent högre år 2030 än 2014.
Tabell 2

Kommunernas verksamhetskostnader och kostnader
för äldreomsorg 2012–2014 samt prognos 2015–2030,
miljarder kronor
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030

Verksamhetskostnader
– varav äldreomsorg

529
102

546
105

572
109

593
113

614
117

636
121

659
125

682
129

707 1 007
133 186

Källa: SCB, SKL och beräkningar av Digitaliseringskommissionen.
Notering: Framskrivning av kommunernas verksamhetskostnader för år 2015–2020 baserat på
genomsnittlig kostnadsökning 2016–2014.

En betydelsefull observation av ESO gäller kostnadsutvecklingen
inom kommunal äldreomsorg – den bryter nämligen mönstret genom
sjunkande kostnader under perioden 2002–2012. I genomsnitt
spenderade landets kommuner 13 procent mindre resurser på sina
äldre invånare år 2012 jämfört med år 2002. Att andelen personer
över 65 år har ökat samtidigt som kostnaderna för äldreomsorgen
har minskat kan framstå som motsägelsefullt. Men enligt rapporten
har kommunerna funnit ett sätt att ge stöd till äldre som innebär
markant lägre kostnader. Metoden har varit den s.k. ”Hemlinjen” där
stöd till äldre i större utsträckning getts i deras egna hem i stället för
som tidigare på dyra äldreboenden. Lägre produktivitetskostnader
förklaras också med att teknologi används för att producera äldrevård. Produktiviteten har, med andra ord, varit teknologidriven:
Denna förflyttning från äldreboende till hemtjänst understöds av framsteg inom IT-området som gör det möjligt att ha kontakt och kommunicera med de äldre på ett annorlunda och mer effektivt sätt än tidigare.259

259
Arnek, Magnus (2014), Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på
produktivitetsutveckling i offentlig sektor, ESO-rapport 2014:7, s. 111.
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ESO bedömer att produktiviteten i äldreomsorgen faktiskt ökat
under 2000-talet. Och enligt rapportens författare finns möjligheter till liknande produktivitetshöjningar inom även andra delar av
kommunernas verksamhetsområden.
Utmaningen är att det finns ett stort kompetensbehov hos
kommunerna för att kunna utforma och implementera de möjliga
effektiviseringar som finns att tillgå i form av exempelvis e-tjänster.
Enligt en kartläggning av Hjälpmedelsinstitutet uppgav 92 procent
av Sveriges kommuner år 2012 att de var i behov av utbildning
inom it och teknikstöd för att kunna möta kraven på it- och
tekniktjänster inom äldreomsorgen.260 Samma studie fastställer även
tydligt att verksamma i kommunerna anser att behovet av olika
teknikstöd för att administrera, utveckla och effektivisera omsorgsverksamheten kommer att öka i framtiden. Utan tillräcklig kompetens och förståelse hos kommunledningarna finns en risk att kommunerna halkar efter och missar de produktivitetshöjande effektiviseringar som finns att tillgå genom ökad digital kompetens. I takt
med att digitala tjänster, system och produkter utvecklas och effektiviseras ökar också de samhällsekonomiska kostnaderna av att
kommunerna inte använder dem.

Implementering
Kompetenslyftets utformning och implementering
Ett digitalt kompetenslyft kan utformas på flera olika sätt. Digitaliseringskommissionen ger förslag på tre olika typer av kunskapsoch erfarenhetssatsningar samt en pilotstudie. Gemensamt för
samtliga alternativ är att de är strategiska i sin utformning och
bygger på en hög grad av gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Innan ett kunskapslyft kan initieras krävs en pilotsatsning i
syfte att testa ett koncept. Nedan presenteras förslagen. Två andra
alternativ presenteras under rubriken Bedömningar och överväganden.

260

Modig, Arne (2012), Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. En kartläggning av samtliga
Sveriges kommuner. Hjälpmedelsinstitutet (HI). Artikelnummer 12331, s. 48–49.
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Pilot
En första pilot testas med 10 kommuner. Från varje kommun bör
följande tre aktörer medverka: kommunstyrelsens ordförande,
kommundirektören samt en expert i linjen. Gruppstorleken blir då
cirka 30 personer. Medverkan ska vara frivillig och god representation säkerställas utifrån storlek, geografisk spridning samt hur
långt kommunerna kommit i sitt digitaliseringsarbete. Satsningen
sker i form av tre heldagar a tre gånger under sex månader. Två
grupper kommer att användas: en grupp med kommuner som kommit längre i sitt digitaliseringsarbete respektive en grupp som kommit mindre långt. Piloten ska sedan utvärderas och resultaten ligga
till grund för en nationell satsning. Tre möjliga utformningar är
undersökta och utredningen förordar ett digitalt kompetenslyft i
form av ett tvåårigt program261.
Det digitala kompetenslyftet
Det digitala kompetenslyftet är ett program som riktar sig till personer knutna till kommunledningen, och som har ett ansvar för
politik och förvaltning. Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören uppmanas att medverka. Personer från linjen, gärna
experter inom en av kommunens kärnverksamheter, behöver medverka vissa dagar. Minst 3 personer och högst 5 personer per kommun kan medverka – under olika moduler. Programmet involverar
cirka 30 kommuner per utbildningsomgång.
Upplägg: Programmet sträcker sig över 2 år och omfattar 16 heldagar. Träffar sker två gånger per termin lunch – lunch.
Programmet är indelat i 4 moduler:

261

Utöver de tre förslagen har Digitaliseringskommissionen valt att inte gå vidare med ett
förslag där det digitala kompetenslyftet utformas som en Master of Business Administration
(MBA). Anledningen är att förslaget inte bedöms vara realistiskt utifrån målgruppens perspektiv. Personer i ledande befattningar kan helt enkelt inte förväntas kunna vara ifrån sin
verksamhet i den utsträckning som skulle krävas för att genomgå en MBA-satsning.
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Det digitala kompetenslyftet

Modul

Innehåll

1
2
3
4

IKT som strategiskt verktyg
Förändringsledning – att påverka beteenden
Samverkansprocesser inom organisationen och mellan kommuner
Digitalisering av välfärdens kärnverksamheter – problem och möjligheter

Den första modulen handlar om IKT som strategiskt verktyg och
vilken betydelse den digitala utvecklingen har för verksamhetsutveckling. Centrala frågor är hur digitalisering påverkar kommunala verksamhetsprocesser och servicen gentemot medborgarna.
Vad krävs av kommunala chefer på olika nivåer och vilka gemensamma och skilda roller har de?
Den andra modulen ger kunskap om beteendepsykologi och
möjlighet att reflektera över de mål och beteendeförändringar som
krävs för att gå från handlingsplan till handling. Syftet är att ge
chefer förutsättningar att stödja hela organisationer att åstadkomma
långsiktiga förändringar.
Den tredje modulen fokuserar på processer där flera aktörer i
olika konstellationer samsas om att skapa och implementera digital
förändring. Samverkan diskuteras både inom organisationer och
mellan kommuner. Företrädare från svenska kommuner berättar
om sitt eget arbete mot ökad digitalisering. Lärdomar från kommunalt samverkansarbete i Norge och Danmark förmedlas.
Den fjärde modulen tar upp digitala hinder och möjligheter
inom kommunal kärnverksamhet. Hur kan digitalisering införas i
välfärdstjänster för skola, vård och omsorg? Även juridiska aspekter samt upphandlingsfrågor adresseras. Syftet är att ge förutsättningar för chefer att få till stånd sektorsövergripande förändringsprocesser som ger stordrifts- och effektivitetsvinster. Problem och
möjligheter diskuteras öppet och konstruktivt.
Prisexempel: Uppskattad kostnad per deltagare: 24 000 SEK
exkl. moms.262
Gemensamt för samtliga kunskapslyft är att de:

262

Prisexempel från SKL och deras s.k. återkommande utbildningar.
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• ska förstås som forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
snarare än regelrätta utbildningar
• bygger på frivillighet
• certifieras – i någon form
• ger stort utrymme för dialog och reflektion
• inte nödvändigtvis förläggs vid lärosäten
• förutsätter eget arbete på s.k. ”hemmaplan”
• matchar kommuner med liknande förutsättningar och behov i
syfte att fördjupa dialogprocesser
• ingår som en del av en nationellt sammanhållen strategi med
gemensamt mål för Sveriges kommuner avseende digitalisering.
De nationella anslagen står för utbildningskostnader. Medverkande
kommuner står för resekostnader, mat och logi.
Målgruppsanalys
Reformen riktar sig till kommuner och dess företrädare på ledningsnivå. Det finns 290 kommuner i Sverige. Samtliga kommuner
förväntas inte delta i kunskapslyftet. Målsättningen bör ändå vara
att så många som möjligt ska medverka. Skillnaden bedöms vara
stor mellan kommuner som har ett intresse och medvetet behov av
kunskap om digitalisering – och de som inte har det. I vissa kommuner uppges det inte finnas någon efterfrågan på e-tjänster, varför
ett sådant arbete inte i nuläget kan förväntas prioriteras. I andra
kommuner finns brist på resurser.263 Men betydligt fler kommuner
än för några år sedan prioriterar nu e-förvaltning. Regionala samarbeten kring digitala agendor har också bidragit till att lyfta frågornas betydelse.264 Uppfattningen är därför att det nu är helt rätt tid
263

Wrede, Magnus (2014) ”Digitala klyftan mellan kommunerna växer”. Dagens Samhälle.
19 juni, www.dagenssamhalle.se/nyhet/var-femte-kommun-saknar-e-tjaenster-9585
(Hämtad 2015-07-14).
264
SKL (2014), ”Fyra av fem kommuner erbjuder e-tjänster”. SKL. 19 juni.
http://skl.se/download/18.5ee878d5146f0d7c62a81eba/1405596140374/sklkommunranking-2014-etjansterappar.pdf (Hämtad 2015-06-14).

224

SOU 2015:91

Bilaga 5

för att med ett digitalt kompetenslyft stötta kommunerna i deras
digitala förändringsarbete. Kunskapslyftet kommer – med rätt utformning och lansering – troligtvis att uppfattas som intressant av
de flesta kommuner.
I den kommunala organisationen är kommunpolitiker den viktigaste enskilda målgruppen. Digitaliseringskommissionen föreslår
att kommunstyrelsen och gärna kommunstyrelsens ordförande medverkar i kompetenslyftet. Att vara politiker i dag handlar om policyinitiering, det vill säga att definiera vilka problem som ska upp på
den politiska agendan. Kommunpolitiker definierar mål och beslutar
kring hur frågor ska förstås och prioriteras. De utför även policyimplementering och policyutvärdering. På detta sätt utövar politiker ett strategiskt ledarskap. Eftersom digitalisering är komplext,
sektorsövergripande och resurskrävande krävs ett särskilt aktivt
politiskt ledarskap. En aktiv politisk ledning är central för att
initiera och föra digitaliseringsarbetet framåt. Vad gäller äldreomsorgen är det endast tre av tio kommuner som svarar att de egna
kommunpolitikerna har ”åtminstone ganska bra kunskap om it och
teknikstöd”. Nästan ingen kommun tycker att politikerna har
mycket bra kunskaper. Hjälpmedelsinstitutets bedömning är att
kunskap, information och erfarenhetsutbyte krävs för en fortsatt
bra utveckling. Positivt är att åtta av tio kommuner anser att de
egna politikerna har en positiv inställning till att satsa mer på
teknikstöd.265 Målgruppen bedöms vara intresserad. Men det finns
en stor utmaning av praktisk karaktär: Kommunpolitiker, framförallt kommunstyrelsens ordförande och ledning, är upptagna personer med begränsade möjligheter att vara ifrån sin verksamhet. Hänsyn har tagits till detta i utformningen av Digitaliseringskommissionens alternativ. Med träffar lunch-lunch ökar förutsättningarna
för samtliga deltagare att kunna medverka.
Kommunens tjänstemän är en annan central målgrupp. Deras
styrningsförmåga har successivt ökat under det senaste decenniet,
bland annat som en följd av den ökade professionaliseringen av
offentlig förvaltning. I statsvetenskaplig forskning finns flera belägg för att tjänstemän i ökad omfattning har tagit sig in på de förtroendevaldas ansvarsområde. De genomför inte bara politik utan
265

Modig, Arne (2012), Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. En kartläggning av samtliga
Sveriges kommuner. Hjälpmedelsinstitutet (HI). Artikelnummer 12331, s. 48–49.
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är även med och utformar samt beslutar om politik.266 Att ta med
tjänstemannanivån i kompetenslyftet är naturligt eftersom itprojekt och digitaliseringsarbete i regel är tjänstemannaledda. Politiker behövs för att initiera förändring, men det dagliga arbetet är
tjänstemännens ansvarsområde.
En tredje målgrupp är projektledare, strateger och verksamhetsutvecklare. Dessa yrkeskategorier inkluderas här i en gemensam
målgrupp. Projektledare, strateger och verksamhetsutvecklare leder
och samordnar större projekt, arbetar med att utveckla kommunens olika processer, driver arbetsprocesser och tar fram beslutsunderlag. Deras arbete innebär mycket kontakter med verksamhetschefer och övriga intressenter som söker stöd i arbetet med att
digitalisera den kommunala verksamheten. Detta är en viktig målgrupp eftersom de arbetar på såväl strategisk som operativ nivå.
Om de inkluderas i programmet ökar möjligheten att fler i verksamheten kan förstå förändringen, uttrycka krav och ta vara på
digitaliseringens möjligheter.
Framgångsfaktorer för implementering
Målsättningen är att det digitala kompetenslyftet ska påverka den
kommunala förvaltningen, det vill säga hjälpa chefer att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter genom att öka implementeringen av
IKT-verktyg i verksamhetsprocesser och servicen ut till medborgarna.
En central framgångsfaktor för en lyckad reform är att den
bygger på ett partnerskap mellan regering och SKL267 – eventuellt
också en tredje part. Ett partnerskap med regering och SKL som tar
tillvara lokala erfarenheter är ett effektivt styrmedel för regeringen.
När flera parter pekar ut ett område som angeläget ökar nämligen
fokus och symbolvärde. Viktigt att tänka på är att det behöver
finnas en gemensam problembild, färre överenskommelser framför

266
Erlingsson, Gissur Ó (2008), Partier i kommunpolitiken – en kunskapsöversikt om
partier, makt och legitimitet, Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting; Stig Montin
(2007), Moderna kommuner, Liber, Malmö.
267
Zetterberg, Åsa och Mosseby, Per, samtal 2015-07-02.
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många små, tydlig koordinering av SKL samt en extern utvärderare.268
Kompetensutveckling innebär lärande, tillämpning av kunskaper
och färdigheter i relation till en arbetsuppgift. Det handlar också
om att utveckla lärandet i det dagliga arbetet.269 En viktig faktor för
att kompetensutvecklingsinsatser inom offentlig sektor ska vara
framgångsrika är att de lyfts till organisationsnivå och inte stannar
på individnivå.270 Kompetenslyftet måste därför ge tydliga och konkreta möjligheter för deltagarna att kanalisera kunskap och erfarenhet upp i organisationen och in i ordinarie verksamhetsprocesser.
Det är av yttersta vikt att den kunskap som förmedlas inte stannar
hos deltagarna – utan förs vidare ut i organisationen. För att kompetenslyftet ska bli framgångsrikt behöver det därför säkerställas
att deltagare ”tar med sig utbildningen hem”, sprider kunskap,
förändrar attityder, tar initiativ, fattar beslut, påverkar ledande befattningshavare och personal längre ner i organisationen för att
skapa ringar på vattnet. Därför behövs en bred syn på kompetenslyftet. Kompetenslyftet är inte enbart det som sker på utbildningsträffarna – det är också vad som sker mellan träffarna och när utbildningen är över. För att öka förutsättningarna att skapa effekt i
flera led efter avslutad utbildning kan det eventuellt finnas möjlighet för kommunerna att söka bidrag för kunskapsspridning och
implementering. Det kan handla om bidrag så att deltagande chefer
kan ta utbildningen vidare genom att anordna workshop för olika
personalkategorier, eller bidrag för att starta pilotprojekt alternativt
ta fram en handlingsplan.
En annan viktig faktor för framgång är lanseringen av kompetenslyftet – det kommer ha stor betydelse för målgruppens mottaglighet och vilja att medverka. Kompetenslyftet får inte kommuniceras som en it-satsning – det ska kommuniceras som verksamhetsutveckling. För att kommunerna inte enbart ska intressera sig, utan
faktiskt prioritera kunskapslyftet, bör satsningen meddelas via
SKL:s politiska företrädare i styrelsen eller beredningen. Kunskaps268

Se tidigare utvärdering av Statskontoret gällande överenskommelse mellan SKL och regeringen. Statskontoret (2014), Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utvärdering av
överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Rapport 2014:18.
269
Andersson, Curt (2000). Kunskapssyn och lärande; Granberg, Otto (2004), Lära eller
läras. Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.
270
Hansson, Bo (2009), Job-related training and benefits for individuals: A review of evidence
and explanations. OECD Education Working Papers, No. 19, OECD Publishing.
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lyftet bör inte kommuniceras från kansliorganisationen och avdelningen för digitalisering. Kunskapslyftet handlar om lednings- och
verksamhetsutveckling och har en tydlig strategisk dimension. IKT
är ett verktyg och medel – inte ett mål i sig. Betydande insatser
behöver också läggas på att kompetenslyftet faktiskt attraherar
deltagare i tillräckligt stor utsträckning. Regeringens miljardsatsning på Lärarlyftet hade ambitionen att fortbilda 30 000 lärare före
utgången av 2011. Men endast 11 000 lärare (37 procent) utnyttjade
möjligheten under åren 2007–2009.271 En framgång handlar därför
om att nå målet för antalet medverkande – ett kvantitativt mål.
Kompetenslyft kan utformas individuellt såväl som kollegialt.
En kollektiv utveckling framträder i både internationell och nationell forskning som betydelsefull för såväl individens utveckling
som för verksamhetsutveckling.272 Den grundläggande tanken med
kollektivt lärande är att tillsammans med andra diskutera, planera
och reflektera över hinder och möjligheter.273 Kollektivt lärande är
kärnan i Skolverkets utformning av Matematiklyftet och anses vara
den viktigaste faktorn för yrkeskategorin lärare att utveckla sin
kompetens.274 Ett digitalt kompetenslyft, oavsett alternativ, bör
bygga på denna form av lärande. Deltagare ska tillsammans analysera och utvärdera sitt arbete med digitalisering, lyfta upp problem
och svårigheter samt kritiskt granska sitt egna och andras strategiska arbete. Det som lärs ut ska också prövas i den egna verksamheten.
Kompetenslyftet i sin helhet ska vara strategiskt utformat – men
det är också viktigt att vissa moduler målgruppsanpassas till det
strategiska politiska ledarskapet. Forskning från dansk offentlig
verksamhet visar nämligen på problem med politiker som i dessa
frågor intar en tillbakadragen roll. Politiker sätter ramar för digitalt
utvecklingsarbetet men lämnar sedan alltför fort över stafettpinnen

271

Statskontoret (2010), Ett lyft för den som vill. Utvärdering av den statliga satsningen på
fortbildning av lärare, Rapport 2010:2.
272
Langelotz, Lill (2014), Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning
som utvecklingspraktik. Diss., Göteborgs universitet.
273
Åberg, K (2009) Åberg, Karin (2009), Anledning till handledning. Skolledares perspektiv
till grupphandledning, Diss., Högskolan i Jönköping.
274
Gånedahl, Birgitta (2014). Lyftet med problem. En fallstudie inom Matematiklyftet.
Mag., Göteborgs universitet.
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till tjänstemännen.275 Kompetenslyftet behöver därför särskilja olika
ledarroller från varandra och diskutera det politiska ledarskapet i
förhållande till förvaltningschefer. Varför ses IKT-frågor så ofta
som icke-ideologiska, avlägsna och tekniskt instrumentella? Kompetenslyftet bör uppmuntra politiska företrädare att ta en proaktiv
roll och diskutera politiska visioner. Digitaliseringsarbetet är inget
isolerat enskild it-projekt, det är ett nytt sätt att organisera den
offentliga förvaltningens strukturer och processer. Och för att
integrera digitalisering i verksamheten krävs klara och tydliga mandat från den politiska ledningen.
En annan framgångsfaktor hämtad från forskning gäller samverkansprocesser. Kompetenslyftet ska förklara samverkansprocesser
inom den kommunala organisationen – men det bör också syfta till
att öka samverkan mellan kommuner, så kallad interkommunal
samverkan. I mindre kommuner är teknisk kapacitet, personalkompetens och finansiella medel en bristvara.276 Kunskapslyftet bör
därför matcha ihop kommuner med liknande förutsättningar och få
dem att ”hitta varandra”. Under utbildningen för också företrädare
för interkommunala samverkansprojekt eller sektorsövergripande
samverkan själva medverka och berätta om sina erfarenheter. I vissa
moduler bör kunskapslyftet också ge kommuner möjlighet att jobba
i grupper. Eventuellt kan även kursledare eller handledare åka ut och
träffa en grupp deltagare inom ett gemensamt geografiskt område.
Sammantaget ökar detta möjligheterna att kompetenslyftet inte
enbart ger teoretisk kunskap om samverkan utan ger upphov till
konkreta samverkansprocesser inom eller mellan kommuner.
Mycket talar för att engagemanget bland deltagare ökar och de får
en uppfattning om digitaliseringens nyttor och kostnader i monetära
termer. Kompetenslyftet bör därför ta upp hur skattemedel kan
optimeras. Handlingsplanen från Göteborgs stad har ambitionen
att vara stringent i termer av mål och effekter. Kostnadskalkyler
och prognoser finns att tillgå, exempelvis från Västerås kommun.
E-delegationen har också tagit fram en vägledning i nyttorealise-

275

Giritli Nygren, Katarina & Wiklund, Hans (2009) ”En IT-styrd förvaltning – en fjärde
förvaltningsdoktrin?” i Katarina Lindblad-Gidlund, Anneli Ekelin, Sara Eriksén & Agneta
Ranerup (red.) Förvaltning och medborgarskap i förändring, Studentlitteratur, Lund.
276
Moon, J. M. (2002) “The Evolution of E-government among Municipalities: Rhetoric or
Reality?”, Public Administration Review, 62(4): 424-433.
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ring.277 Det finns, med andra ord, ingen anledning att undanhålla en
monetär exempeldiskussion.
Det är viktigt att deltagare upplever att fokus i kompetenslyftet
främst ligger på möjligheter och nyttor. Men det är också viktigt
att utrymme ges till att diskutera problem och utmaningar. Att
utveckla IKT är kostsamt och kan skapa betydande inlåsningseffekter. När ny teknik väl implementerats är den dessutom svår att
påverka. I större IKT-projekt är beställarkompetensen och förmågan att styra och kontrollera it-verksamheten ofta svag.278 Att
inte adressera sådana utmaningar vore fel – de är nämligen vanligt
förekommande och reella. Under kompetenslyftet bör erfarenheter
utbytas kring misslyckade vägval utan att kommunrepresentanter
generas. Kommuner får inte hängas ut som ”misslyckade”. Därför
bör kommunerna så långt som möjligt paras ihop med kommuner
utanför sina regioner och med liknande erfarenheter för att stimulera en öppen och lärande kollegial diskussion.
Övriga framgångsfaktorer bedöms vara merit/certifiering, pedagogik, utvärdering och tid: Mycket talar för att kommuner och enskilda personer motiveras om kompetenslyftet på något sätt certifieras eller blir en merit. Som med all utbildning är pedagogik avgörande för kunskapsinhämtning. Pedagogik är här speciellt viktigt
eftersom erfarenhetsnivåerna skiljer sig åt mellan kommunerna.
Vidare bör det finnas tid mellan ett beslut om stadsbidrag och när
kompetenslyftet startar. Det måste finnas tid för samtliga inblandade aktörer att organisera och förbereda lyftet samt för medverkande att ansöka. Det är också viktigt att kunskapslyftet följs
upp och utvärderas. Det finns nämligen en kunskapsbrist gällande
vad e-förvaltning i praktiken innebär för offentliga institutioner.279
Till sist: Det tar tid för en satsning att finna sin form.

277

E-delegationen (2014), Vägledning i nyttorealisering version 2.0.
Riksrevisionen (2011), Statliga IT-projekt som överskrider budget. Rapport 2011:15; DN
”Så avslöjar du IT-projekten som riskerar att haverera”, 2014-05-20,
www.dn.se/debatt/sa-avslojar-du-it-projekten-som-riskerar-att-haverera/,
(Hämtad 2015-08-17).
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Jansson, Gabriella (2013), En legitim (elektronisk) förvaltning? Om IT-utveckling i kommunal förvaltning. Diss., Linköpings universitet.
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Utmaningar för implementering
Det finns flera faktorer som kan påverka reformens utfall negativt.
Om framgångsfaktorerna ovan inte beaktas skapas problem. Nedan
tas ytterligare aspekter upp som påverkar implementeringen.
Trots nationella resurser kan det vara svårt för mindre kommuner att prioritera kunskapslyftet. Tids- och resursbrist är ett ständigt problem.
På nationell nivå sker flera initiativ inom det digitala området.
Det är inte alltid lätt att greppa den större ”kartbilden”, se sin egen
plats och navigera framåt. En utmaning för kunskapslyftet är därför
lanseringen. Kunskapslyftet riskerar nämligen att drunkna i eller
förknippas med andra initiativ. En tydlig avsändare och ett tydligt
syfte är därför viktigt. Andra utmaningar är mer generella och gäller
offentlig sektor som sådan:
• Dokumentation och utvärdering: Kunskap och erfarenhet kring
kompetenslyftet måste ta tillvara så att resurser utnyttjas på
bästa sätt. Det finns nämligen stöd som visar att digitaliseringsarbetet inom offentlig sektor inte sker effektivt och att hjulen
ofta återuppfinns.280
• Attityder och värderingar: Inom offentlig sektor finns en motvilja mot att ta risker och äventyra offentliga medel på projekt
och processer som kanske inte blir som man tänkt från
början.281
• Begreppsförvirring: Begreppsdefinitioner på området är inte enhetliga eller tillgängliga över verksamhetsgränser.282 Det finns
därför risk att varje deltagare går in i kompetenslyftet och medverkar utifrån egna definitioner. Tid måste då gå till att få samtliga deltagare att använda samma begreppsapparat.
• Interoperabilitet: Interoperabilitet är förmågan att få ett system
och organisationer att fungera tillsammans.283 En utmaning med
280

E-delegationen (2013), Vägledning för digital samverkan.; Kaidalova, Julia & Seigerroth,
Ulf (2013), Effektiv Regional e-utveckling – en forskningsöversikt. Högskolan i Jönköping.
281
Sørensen, Eva & Torfing, Jacob (2012), Introduction collaborative innovation in the
public sector. The Innovation Journal: The public Sector Innovation Journal, 17 (1), 1-14.
282
E-delegationen (2013), Vägledning för digital samverkan.
283
Goldkuhl, Göran (2008), The challenges of Interoperability in e-government: Towards a
conceptual refinement. Linköpings Universitetet.

231

Bilaga 5

SOU 2015:91

kunskapslyftet är att det ska integrera både it-system samt
aktörer och förmå dem att förstå varandra.
• Skilda behovsmotiveringar: Gruppen deltagare kommer vara
heterogen och intressen motiveras av olika behov. Det blir därmed svårt att nå samtliga.

Samhällsekonomiska konsekvenser
Kostnader
Digitaliseringskommissionen har gjort en uppskattning av kostnaderna för att genomföra ett digitalt kunskapslyft för kommunala
ledare. Kostnadsberäkningarna avser utbildningsprogrammet Det
digitala kunskapslyftet. Kostnadsposterna bedöms vara följande:
• Marknadsföring av kompetenslyftet i syfte att nå ut till kommunerna och skapa ett intresse. Då efterfrågan är hög inom kommunernas kärnverksamheter, bl.a. äldreomsorgen284, bedöms
denna kostnadspost vara 500 kronor per deltagande kommun.
• Administrativa kostnader omfattar hantering av kursanmälningar
och en sekretariats- och samordningsfunktion. Denna kostnad
beräknas vara motsvara en halvtidstjänst under det första året
och en 25-procentstjänst under efterföljande år.285
• Uppstartkostnader bedöms vara 150 000 kronor för det första
året och omfattar arvoden till experter och kursledare som utformar programmets innehåll.
• Utbildningskostnaden är samtliga kostnader associerade med
kursen för bl.a. lokalkostnader, kursmaterial, arvoden till föreläsare m.m. Denna bedöms vara 30 000 kronor per deltagare,
inkl. moms.286
• Kostnader för uppföljning och utvärdering. Denna post är främst
kostnadsintensiv för piloten och bedöms vara 150 000 kronor
det första året och därefter 50 000 kronor per år.
284

Modig, Arne (2012), Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. En kartläggning av samtliga
Sveriges kommuner. Hjälpmedelsinstitutet (HI). Artikelnummer 12331.
285
Baserad på genomsnittslönen inkl. arbetsgivaravgift för statligt anställd år 2014.
286
Baserat på SKL:s priser för utbildningar.
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• Lönekostnader för deltagare från kommunerna som är ifrån sin
verksamhet och medverkar på utbildningen, dvs. kostnader för
utebliven arbetstid. Dessa kostnader bedöms vara 3 200 kronor
per utbildningsdag.287 Denna indirekta kostnad bärs av kommunen.
• Övriga kostnader. Utöver detta tillkommer 1 000 kronor per
kursdeltagare och dygn för rese- och logikostnader. Denna kostnad bärs av kommunen.
Kostnaderna är beroende av hur många kommuner som deltar i
satsningen. I Tabell 3 presenteras kostnaderna vid en implementering av det 2-åriga utbildningsprogrammet Det digitala kunskapslyftet, med två programstarter årligen. Totalt deltar 240 kommuner
över en 6 års-period, där första året benämns år 0. Skulle det mot
förmodan finnas ett intresse att delta hos samtliga kommuner ökar
kostnaderna i År 5 till cirka 12,8 miljoner kronor och medför kostnader i År 6 om cirka 6,4 miljoner kronor.
Tabell 4

Kostnader per år vid utbildningsprogram Det digitala
kunskapslyftet, inkl. pilotutbildning (År 1), tusentals kronor

Antal kommuner som påbörjar utbildning
Antal kommuner i utbildning
Marknadsföring
Administrativa kostnader
Uppstartskostnader
Utbildningskostnad
Uppföljning och utvärdering
Lönekostnader
Övrigt
Summa

År 0

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

10
10

60
60

60
120

60
120

50
110

–
50

5
30
30
30
25
–
257 129
129
129
129 129
150
–
–
–
–
–
900 2 700 5 400 5 400 4 950 2 250
150
50
50
50
50
50
1 536 4 608 9 216 9 216 8 448 3 840
30 180
360
360
330 150
3 028 7 697 15 185 15 185 13 932 6 419

Källa: Digitaliseringskommissionens beräkningar.
Notering: Digitaliseringskommissionen har genomgående antagit att samtliga kursplatser fylls och att
samtliga deltagare närvarar genomgående.

287

Lönekostnaderna är baserad på medelinkomsten (inkl. arbetsgivaravgift) för kommunala
verksamhetschefer (SSYK 1592) och direktörer (SSYK 1112).
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Det är kommunerna som bär den huvudsakliga kostnaden för satsningen, i form av alternativkostnaden för löner. 1,5 miljoner kronor
bör avsättas i nationella anslag för År 0288 och 2,9 miljoner kronor
för år 1. År 2 och 3 bör nationella anslag avsättas om 5,6 miljoner
kronor; år 4 5,2 miljoner kronor och år 5 2,4 miljoner kronor. Om
samtliga kommuner visar intresse bör nationella medel i stället avsättas om 5,2 miljoner kronor för år 5 och 2,4 miljoner kronor för
år 6. Kostnadsfördelningen mellan kommun och stat över en 5årsperiod, där 240 kommuner deltar i kunskapslyftet, framgår i
Tabell 5.
Tabell 5

Kostnadsfördelning mellan kommun och stat, tusentals kronor

Statens kostnader
Kommunernas kostnader
Summa

År 0

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1 462
1 566
3 028

2 909
4 788
7 697

5 609
9 576
15 185

5 609
9 576
15 185

5 154
8 778
13 932

2 429
3 990
6 419

Om 240 kommuner deltar i kompetenslyftet blir den totala kostnaden för staten 23 172 tkr. För kommunerna uppgår den totala kostnaden till 38 274 tkr. Sammantaget kostar reformen 61 446 tkr.
Intäkter
Det är inte möjligt att kvantifiera de förväntade intäkterna till följd
av utbildning, men det finns ett flertal möjliga konsekvenser som
kan förväntas generera substantiella positiva effekter. Exempel på
digitala satsningar som skulle kunna göras som följd av en ökad
digital kompetens inom den kommunala verksamheten och som
skulle vara kostnadssänkande och/eller kvalitetshöjande är:
• E-tjänster: för att medborgare digitalt ska kunna ansöka om
exempelvis skola, stöd, omsorg, utbildning, tillstånd, felanmälan,
jobb m.m.
288

Om kommunerna ges möjlighet att söka statliga medel i syfte att implementera
kunskapen i sin egen organisation (vilket tagits upp som en möjlighet tidigare), och om
dessa medel uppgår till 10 000 kronor medför detta en kostnad för staten om ytterligare
350 000 kronor år 1, givet att hälften av kommunerna söker medlet.
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• Mobilapplikationer – s.k. appar: ger information om exempelvis
skolmåltider, besöksnäring, sopsortering, protokoll, öppettider
m.m.
• Anslutning till tjänsten Mina meddelanden. Ger privatpersoner
och företag meddelanden från myndigheter och kommuner via
en säker e-brevlåda, i stället för att få dem hemskickade i fönsterkuvert.
• E-arkiv: Ger kommuner möjlighet att elektroniskt lagra och återsöka handlingar och ärenden som hanteras inom organisationen.
• Öppna data: Är information från offentliga organisationer som
finns tillgängliga för vem som helst att använda, återanvända och
distribuera utan tillstånd.
• Digitala verktyg för medborgardialog: Skapar möjligheter för kommuner att förbättra dialogen med medborgarna och erbjuda nya
former för enskilda att delta, diskutera och påverka samhällsutvecklingen.
• Digitala läs- och surfplattor: Moderniserar arbetet i kommuners
styrelser och nämnder, minskar pappersförbrukning och portokostnader. Digitaliserar nämndadministration.
• Elektronisk upphandling: Kan förbättra upphandlingskedjan.289
Sist i bilagan återfinns ett räkneexempel för kostnadsbesparingar
inom äldreomsorgens hemtjänst och gäller s.k. välfärdsteknologi.
Välfärdsteknologi är ett relativt nytt paraplybegrepp som definieras
som ”kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till
ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga”.290
Exempel på välfärdsteknologi som används inom hemtjänsten är
trygghetslarm, nattillsyn via webbkamera, minneshjälpmedel, spisvakt, elrullstol och epilepsilarm för äldre.291 Räkneexemplet utgår
289

SKL (2014b), Kartläggning. E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna? SKL,
www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/skl-undersokning 2014
etjanstappar.pdf (Hämtad 2015-08-14).
290
Myndigheten för delaktighet (2014). Definition av välfärdsteknologi.
www.mfd.se/valfardsteknologi/definition-valfardsteknologi/ (Hämtad 2015-06-15).
291
Modig, Arne (2012), Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. En kartläggning av samtliga
Sveriges kommuner. Hjälpmedelsinstitutet (HI). Artikelnummer 12331.
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från en att en tredjedel av de deltagande kommunerna realiserar en
kostnadsbesparing i form av ett IKT-verktyg inom hemtjänsten till
följd av ett digitalt kunskapslyft.
Samhällsekonomisk nettoeffekt
Den samlade samhällsekonomiska nettoeffekten av ett digitalt
kompetenslyft är inte möjligt att kvantifiera. Effektkedjan, från det
digitala kunskapslyftet till kostnadsbesparingar inom kommunala
verksamheten är lång och består av flera olika led där kompetenslyftet leder till en effekt som i sin tur leder till en ny effekt och så
vidare. Vidare deltar kommuner med vitt skilda förutsättningar.
Det kan ta lång tid mellan det att kompetenslyftet införs och det
att effekterna blir tydliga i form av ändrade beslut. Det är således
svårt att påvisa samband mellan orsak och verkan (kausalitet).
Även om effekten inte går att kvantifiera gör Digitaliseringskommissionen ändå bedömningen att effekten som sådan, i sin helhet, bör bli tydligt positiv förutsatt att kommunerna uppvisar ett
tillräckligt intresse för att delta i kompetenslyftet och tillvarata
kompetenslyftets innehåll in i verksamheterna.
Konsekvenser för andra aktörer
Konsekvenser för landsting
Åtgärden bedöms inte ha någon direkt påverkan på landstingen. På
längre sikt, givet att den ökade digitala kompetensen hos kommunernas ledare leder till e-effektiviseringar inom verksamheter som
kopplar till landstinget, t.ex. äldrevården, tillkommer även kostnader och kostnadsbesparingar även för landstingen.
Konsekvenser för företag
Åtgärden bedöms inte ha någon direkt inverkan för företagen. Det
är dock sannolikt att företag inom hälso- och vårdsektorn påverkas
indirekt via en ökad efterfråga på it- och kommunikationslösningar
till följd av ökad digital kompetens hos kommunledningarna.
Kompetenslyftet medför inga administrativa kostnader för företag.
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Konsekvenser för enskilda
Åtgärden bedöms inte ha någon direkt påverkan på enskilda. På
längre sikt bedöms kompetenslyftet kunna generera kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar inom kommunal medborgarservice
som sammantaget kommer att gynna enskilda.
Bedömningar och överväganden
Alternativa utformningar av reformen
Nedan presenteras två alternativ till det digitala kompetenslyftet –
en kurs i förändringsledning samt en kurs om digitalisering som ger
högskolepoäng – som Digitaliseringskommissionen har undersökt.
Förändringsledning för en digital verksamhet
Förändringsledning för en digital verksamhet är en kurs som riktar
sig till ledande politiker och tjänstemän på kommunal nivå. Minst
två och högst tre personer kan medverka per kommun. Totalt bör
10 kommuner vara representerade.
Upplägg: Två utbildningstillfällen lunch – lunch under 6 månader.
Kursen handlar om hur förändringsarbete kan ledas och samordnas. Vilka olika förändringsledarroller behövs för att möta välfärdssamhällets utmaningar? Hur kan man gå från tanke till handling? Vilka modeller finns för förändring? Vilka utmaningar och
möjligheter medför digitaliseringsarbetet för just kommuner?
Prisexempel: Kostnad per deltagare: 6 000 kronor exkl. moms.292
Digitalisering i offentlig sektor, 7,5 högskolepoäng
Digitalisering i offentlig sektor är en kurs som vänder sig till verksamhetsutvecklare och de som arbetar operativt med förändring
inom kommunal verksamhet. Det kan vara en person som själv
292

Kursupplägget är inspirerat av kursen Förändringsledning som erbjuds av Chalmers Professional Education. Prisexemplet är tagit från SKL – ett standardpris för deras kortare
utbildningar. Priset för kursen erbjuden via Chalmers är betydligt dyrare och ligger på
16 000 kronor.
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driver förändringar eller av andra skäl söker kunskap om ledningsaspekter av förändringsarbete. 1–2 personer per kommun kan medverka. Totalt bör minst 15 och högst 30 kommuner vara representerade.
Upplägg: Tvådagars-träffar vid fyra tillfällen under 1 år.
Kursen föreslås innehålla bl.a. följande teman:
• Välfärdssamhällets utmaningar och digitaliseringens möjligheter
• Digitala strategier och konsekvenser för kommunal styrning
• Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som strategiskt verktyg
• Perspektiv på digital kompetens
• Förändringsledning
• Samverkansprocesser
• Välfärdsteknologi
• Erfarenheter och lärdomar från svenska kommuner
Kursen motsvarar 5 heltidsveckor och är högskolepedagogiskt behörighetsgivande enligt högskoleförordningen.
Prisexempel: Kostnad per deltagare: 15 000 kronor exkl. moms.293
Åtgärdens betydelse och konsekvenser för den kommunala
självstyrelsen
Åtgärden bedöms inte ha någon betydelse för eller få några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen.
Regleringens överensstämmelse med de skyldigheter som följer
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Åtgärden bedöms stämma överens med de skyldigheter som följer
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
293

Prisexemplet är baserat på en schablon om 2 000 kronor per högskolepoäng.
2000 x 7,5 = 15 000. Schablonen är framtagen i samtal med Lund University Commissioned
Education (LUCE).
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Åtgärdens betydelse och konsekvenser för brottsligheten
och det brottsförebyggande arbetet
Åtgärden bedöms inte få någon betydelse eller medföra några konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet.
Åtgärdens betydelse och konsekvenser för sysselsättning
och offentlig service i olika delar av landet
Åtgärden kan påverka sysselsättningen. Som en följd av ökad digitalisering kommer kan vissa typer av jobb riskera att bli färre eller
att helt försvinna, medan andra jobb tillkommer. Arbetstagare,
arbetsgivare och fackliga representanter bör därför ha en gemensam
dialog kring digitaliseringens betydelse för sysselsättningen. Det
digitala kompetenslyftet bedöms på sikt förbättra den offentliga
servicen i olika delar av landet.
Åtgärdens betydelse och konsekvenser för jämställdheten
mellan kvinnor och män
Åtgärden som sådan bedöms inte ha någon betydelse eller konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män. Men IKTverktyg används av män och kvinnor i olika utsträckning. Genus är
därför ett relevant perspektiv i diskussionen kring digital delaktighet.294
Åtgärdens betydelse och konsekvenser för möjligheterna
att nå de integrationspolitiska målen
Kunskapslyftet kan, indirekt, bidra till att nå de integrationspolitiska målen. Med digitaliseringen finns nämligen goda möjligheter
att möta en heterogen grupp av medborgare och utveckla servicelösningar för invånare med utländsk bakgrund som talar andra språk
än svenska.
294

Digitaliseringskommissionen (2013), Digitalt innanförskap och jämställdhet – sammandrag
av diskussioner vid Signatärsforum den 30 januari 2013,
https://digitaliseringskommissionen.se/digitalt-innanforskap-och-jamstalldhet-sammandrag
-av-diskussioner-vid-signatarsforum-den-30-januari-2013/ (Hämtad 2015-08-17).
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Särskilda hänsyn som behöver tas när det gäller tidpunkten
för ikraftträdande eller speciella informationsinsatser
Inga särskilda hänsyn bedöms behöva tas vad gäller tidpunkten för
ikraftträdande. Inga speciella informationsinsatser bedöms som nödvändiga utöver de som nämnts hittills.
Föreslagen finansiering
Förslaget är att reformen finansieras av staten och kommunerna där
kommunerna står för merparten av kostnaderna. Vad gäller den statliga finansieringen kan utgiftsområde 25 användas. Utgiftsområdet
avser det allmänna bidraget till kommuner. Här finns anslagen allmänna bidrag till kommuner samt stöd till kommuner och landsting. Därtill kan utgiftsområde 22 för kommunikation användas.
Utgiftsområdet användes av regeringen för att finansiera den digitala agendan.
Hur åtgärden bör följas upp och utvärderas
Det digitala kompetenslyftet bör, som föreslagets, utvärderas efter
pilotsatsningen. Därefter bör kontinuerlig uppföljning ske för att
garantera kvalitet och för att möjliggöra eventuella förändringar.
En utvärdering av det digitala kompetenslyftet bör ske två år efter
införandet och efter att den första omgången kommuner slutfört
sin medverkan i programmet.
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Välfärdsteknologi och e-hemtjänst – ett exempel
på kostnadsbesparingar inom kommunal kärnverksamhet
Det finns flera goda exempel på hur kommunerna använt digitaliseringens möjligheter inom sin kärnverksamhet, främst inom äldreomsorgen. I delar av Stockholms stad genomförs exempelvis videomöten mellan biståndshandläggare och patienter i syfte att effektivisera genomförande av vårdplanering.295 Inom hemsjukvården används allt oftare IT-baserade journal- och dokumentationssystem,
elektronisk förskrivning av läkemedel eller system för läkemedelshantering. 296 Välfärdsteknologi används i dag även vid administration av äldreomsorgens tjänster och olika former av IT-stöd. Exempelvis kan omsorgspersonal registrera hemtjänstinsatser i handburna
terminaler, smartphones eller bärbara datorer. I Västerås stad används begreppet ”eHemtjänst” – ett nytt begrepp som ”står för att
kunna erbjuda hemtjänst-användare ett nytt sätt att få delar av
hemtjänsten utförd med hjälp av ny kommunikationsteknik”.297
Västerås stad erbjuder äldre som bor i eget boende tre olika former
av stöd på distans: samtal med hemtjänsten via bildtelefon, nattillsyn
via webbkamera och samtal med personal via telefon.298 E-hemtjänst
handlar, med andra ord, om insatser som utförs med hjälp av välfärdsteknologi hos äldre som bor i egna boendeformer. Kostnadsminskningar kan här genereras genom minskade transporter, kortare insatstider och minskade behov.
Hjälpmedelsinstitutets kartläggning av välfärdsteknologi inom
äldreomsorgens hos samtliga Sveriges kommuner visar att så gott
som alla kommunerna tillhandahåller trygghetslarm. Andra former
av teknikstöd, exempelvis inom området kommunikation, tillhandahålls av mycket få kommuner.299 I rapporten Kostnadsminskningar i
samband med införande av eHemtjänst redovisar Västerås kommun
prognoser för årliga kostnadsminskningar med hjälp bildtelefoni,
295

Välfärdsteknologi.se (2014). Effektivare vårdplanering med videomöten.
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Sveriges kommuner. Hjälpmedelsinstitutet (HI). Artikelnummer 12331.
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Viktig (2014), E-hemtjänst. Viktig-Bloggen. (Blogg). www.viktigvasteras.se/ehemtjanst/
(Hämtad 2015-08-01).
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2012, Dnr 2012/228-NF-752.
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Modig, Arne (2013), Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. En kartläggning av samtliga
Sveriges kommuner. Hjälpmedelsinstitutet (HI). Artikelnummer: 12331.
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nattillsyn via kamera samt informations- och meddelandehantering.
Kostnaden för införandet av eHemtjänst i Västerås stad beräknades
för år 2013 till 5 300 tkr. För 2014 budgeterades kostnader på 3 800
tkr och kostnadsminskningar på mellan 6 500 och 15 500 tkr. När
väl 300 hemtjänstkunder fått eHemtjänst bedöms kommunens nettobesparing att uppgå till mellan 5 700 och 20 600 tkr.300
Kalkylerna ovan från Västerås stad, kompletterat med bl.a. statistik från SCB och Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada),
fick Acreo Swedish ICT AB att beräkna de årliga nettobesparingarna till cirka 20 miljoner kronor för en mellanstor stad med cirka
90 000 invånare, givet att endast 10 procent av hemtjänsttagarna
använder digitala tjänster.301
Kostnadsbesparingar efter digitalt kunskapslyft – beräkningsexempel
Digitaliseringskommissionen har tagit fram en schablon för ett
beräkningsexempel över de eventuella kostnadsbesparingar som
kommer till följd av ökad digital kompetens. Nedan sammanställs
de estimerade marginalintäkterna till följd av en ökad digital kompetens av kommunala ledare. Intäkterna är formulerade som kostnadsbesparingar vilka möjliggörs genom den ökade digitala kompetensen hos kommunledningen som följd av utbildningen. Intäkterna kan skilja sig väsentligt mellan kommuner beroende på bl.a.
invånarantal, demografi, befintlig digital kompetens, samt vilka
verksamhetsområden som prioriteras. Det finns även en risk att
intäkterna helt uteblir om utbildningen medför att IKT-effektiviseringar inte realiseras inom den kommunala verksamheten.
För att beräkna en schablon för kostnadsbesparingarna vid införandet av eHemtjänst som följd av ökad digital kompetens gör
Digitaliseringskommissionen följande antaganden:
• Deltagande vid utbildning för digitalt kunskapslyft möjliggör
implementering av e-tjänster.

300

Rundkvist, Mats (2012), Kostnadsminskningar i samband med införande av eHemtjänst.
Projekt Behovsstyrt IKT-stöd. Västerås: Sociala nämndernas stab.
301
Forzati, Marco & Mattson, Christer (2014), Effekter av digitala tjänster för äldrevård: En
ekonomisk studie, Rapport av Acreo nr acr057005.
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• Hälften av kommunerna vars ledning tillgodogör sig ett digitalt
kompetenslyft implementerar en e-tjänst.
• E-tjänsten som införs som följd av utbildningen är eHemtjänst,
dvs. tre typer av e-verktyg inom hemtjänsten. Detta då tidigare
studier har gjorts inom eHemtjänsten samt att tillförlitlig data
över antal berättigade personer finns tillgänglig för samtliga
kommuner via Socialstyrelsen.
Schablonen bygger på en prognos över kostnadsbesparingarna i
Västerås kommun vid implementering av ovan nämnda välfärdstekonologier inom hemtjänsten för ordinärt boende, s.k. eHemtjänster. Den huvudsakliga kostnadsbesparingen sker tack vare
minskade transporter. Västerås uppskattade att den sannolika nettokostnadsbesparingen vid 300 eHemtjänstanvändare till att vara
mellan 5,7 och 20,6 miljoner kronor per år, beroende på antal färre
transporter som välfärdsteknologierna möjliggjorde302. Givet en
nettobesparing om 13,3 miljoner kronor (medeltalet av 5,7 och
20,6 miljoner kronor) innebär detta en kostnadsbesparing om cirka
44 000 kronor per användare. De 300 eHemtjänstanvändarna som
används i Västerås prognos motsvarar knappt 8 procent av invånarna med beslut om hemtjänst i ordinärt boende i Västerås år 2014.
Det är sannolikt att en befolkningstät kommun som Västerås har
en relativt bättre infrastruktur för att kunna erbjuda e-tjänster, t.ex.
i form av utvecklat fibernät samt stordriftsfördelar vid implementering av eHemtjänst. Därför antar vi nedan att kostnadsbesparingarna
är något lägre, cirka 30 000 kronor per användare och år. Medianen
för antalet personer över 65 år med beslut om hemtjänst i ordinärt
boende för Sveriges kommuner är 407 personer303. Om eHemtjänst
implementeras för 8 procent av de berättigade till hemtjänst i
mediankommunen medför detta en kostnadsbesparing om drygt
900 000 kronor (31 personer x 30 000 kronor = 930 000 kronor). I
det fall eHemtjänst implementeras för 8 procent av samtliga kommuners invånare över 65 med beslut om ordinärt boende (cirka
302

Digitaliseringskommissionen har ingen uppfattning om giltigheten i dessa antaganden.
Nio kommuner har inga personer över 65 år med beslut om hemtjänst i ordinärt boende.
Stockholm har flest personer med beslut, knappt 19 000. De tio kommuner med flest personer med beslut om hemtjänst står för drygt en fjärdedel av samtliga personer med beslut om
hemtjänst i ordinärt boende i Sverige.
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12 700) skulle detta medföra en kostnadsbesparing om drygt
381 miljoner kronor.
De sammanlagda kostnadsbesparingarna är avhängig vilka kommuner som implementerar dessa tjänster. Då det på förhand inte
går att veta vilka kommuner som kommer att delta i utbildningen
eller vilka som eventuellt kommer implementera e-tjänster har
Digitaliseringskommissionen tagit fram två möjliga scenarier i
Tabell 6, där 80 kommuner304 realiserar en välfärdsteknologi inom
den kommunala verksamheten motsvarande eHemtjänst. Scenario 1
antar att samtliga kommuner som genomför eHemtjänst motsvarar
mediankommunen, vilket skulle medföra en kostnadsbesparing om
drygt 73 miljoner kronor per år för kommunerna. Scenario 2 antar
att 20 kommuner kommer från varje kvantil, dvs. att det är en
blandning av stora och små kommuner implementerar e-tjänster.
Detta skulle medföra en kostnadsbesparing om drygt 142 miljoner
kronor per år för kommunerna, vilket motsvarar drygt 0,1 % av
kommunernas kostnader för äldreomsorgen år 2014.
Tabell 6

Möjliga kostnadsbesparingar per år vid digitala kunskapslyft
vid implementering av alternativ 3 och 1
Scenario 1:
Mediankommunen

Antal personer som omfattas av eHemtjänst
Kostnadsbesparing per person (kr)
Total (mkr)

2 456
30 000
73,6

Scenario 2:
Medelkommunen
4 748
30 000
142,2

Utöver dessa scenarier för direkta kostnadsbesparingar uppstår
sannolikt även icke-kvantifierbara nyttor till följd av kunskapsspridning hos de kommunala organisationer som inte implementerar en e-tjänst. Vidare kan även kvaliteten i kommunernas prestationer komma att höjas till följd av insatsen. Digitaliseringskommissionen vill poängtera att detta endast är ett räkneexempel på
möjliga intäkter. Dessa beräkningar bör därför tolkas varsamt.

304

80 kommuner motsvarar en tredjedel av de 240 kommuner som förväntas delta i utbildningsprogrammet.
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Konsekvensutredning av samverkan
kring utbildningsprogram för
digitala jobb

Sammanfattning
Denna konsekvensutredning analyserar konsekvenserna av att införa ett samverkansråd bestående av representanter från arbetsliv,
akademi och offentlig sektor med uppdrag att utveckla och löpande
understödja implementeringen av enskilda skräddarsydda it-utbildningar på högskolenivå. Utbildningarna ska utformas utifrån arbetslivets behov för verksamheter med högt it-innehåll avseende innehåll, struktur, placering i tid och rum, undervisningsformer och
examination. Vidare ska samverkansrådet stödja genomförande och
implementering av utbildningarna vid högskolorna och verka för
att höja dess attraktivitet. Förslaget inbegriper ej samverkan i form
av praktik, examensarbete, externt handledarskap och liknande eller
validering och matchning av digitala jobb över gränser.
Arbetet bör administreras av en kanslifunktion med två anställda
som även stödjer berörda lärosäten med implementering. I ett
första steg föreslås skapandet av ett nytt skräddarsytt utbildningsprogram på kandidatnivå. Antalet utbildningsplatser uppskattas
röra sig om ca 500 utbildningsplatser årligen på sju års sikt efter
implementering av utbildning.
De som i första hand berörs av att ett samverkansråd införs är
de statliga universiteten och högskolorna, studenter, samt aktörer
inom arbetslivet. Behovet av ett samverkansråd antas vara stort då
det i Sverige finns få naturliga, systematiska och återkommande
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arenor för dialog kring utbildningens dimensionering och följaktligen även dess innehåll.305
Den samlade samhällsekonomiska effekten av att införa ett
branschråd för framtagande av skräddarsydda it-utbildningar bedöms bli positiv.
Konsekvensutredningen pekar sammantaget på att individer,
företag, kommuner och landsting är vinnare på satsningen. Staten
beräknas statsfinansiellt göra en mycket liten förlust över en 10-årsperiod. De stora vinnarna är företagen, vars marginalintäkter till
följd av satsningen beräknas till 63 miljoner SEK över en 10-årsperiod i 2015 års priser.

Om åtgärden
År 2013 lanserade EU-kommissionen partnerskapet the Grand
Coalition for Digital Jobs inom ramen för the Digital Agenda for
Europe och den nyligen antagna strategin för den Digitala Inre
Marknaden, bland annat med fokus på att underlätta samarbete
mellan näringsliv och utbildningsanordnare, offentliga och privata
aktörer.306 Med stöd från EU har nationella och lokala koalitioner
etablerats i ett antal medlemsstater för att arbeta med tematiska
frågor kring att (i) stärka relevanta utbildningars attraktivitet
(ii) främja behovsstyrd utveckling av utbildning inklusive satsningar
på praktik (iii) kompetensutveckling av sysselsatta, (iv) utveckling
av industriledda certifieringskoncept av kompetens, samt (v) matcha
arbetssökande med digitala jobb över gränser.307
Med utgångspunkt i EU-kommissionens Grand Coalition for
Digital Jobs och de efterföljande nationala och lokala koalitioner
som har etablerats i ett antal medlemsstater föreslår Digitaliseringskommissionen att ett samverkansråd införs i Sverige bestående av
305

SOU 2015:70. Tillgänglig på:
http://www.regeringen.se/contentassets/18f07e4081134302a3c546341337cdff/hogreutbildning-under-tjugo-ar-sou_2015_70.pdf
306
Grand Coalition for Digital Jobs,
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalitiondigital-Jobs;
EU-kommissionen (2015). A Digital Single Market Strategy for Europe. COM(2015) 192
final http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs (2015-06-10)
307
Grand Coalition for Digital Jobs (2015). Toolkit for National and Local Coalitions.
Tillgänglig på:
http://www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?
Command=Core_Download&EntryId=913&PortalId=0&TabId=353 (2015-06-10)
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representanter från arbetsliv, akademi och offentlig sektor. Rådet
ska ha till syfte att utveckla och löpande understödja implementeringen av i första hand skräddarsydda it-utbildningar på högskolenivå (kandidatexamen). Utbildningarna ska utformas utifrån arbetslivets behov för verksamheter med högt it-innehåll.
Samverkansrådets uppgift blir att konkretisera arbetslivets behov
på kort och längre sikt, samt omsätta behovet i specifika utbildningar
avseende utbildningsprogrammens innehåll, struktur, placering i tid
och rum, undervisningsformer och examination. Vidare ska samverkansrådet stödja genomförande och implementering av utbildningarna vid högskolorna och verka för att höja dess attraktivitet.

Åtgärdens problembild och syfte
Svensk arbetsmarknad präglas i likhet med flera av EU:s medlemsstater av en matchningsproblematik där en allt högre andel vakanser sammanfaller med en relativt hög arbetslöshet.308 Andelen
företag som redovisar brist på arbetskraft har ökat under senare år.
Matchningsproblematiken utgörs i huvudsak inte av en brist på
information om var jobben finns, utan av skillnader mellan vad
arbetsgivarna efterfrågar och vad arbetstagarna kan erbjuda i termer
av kompetenser.309 Att öka matchningseffektiviteten är därmed en
viktig komponent i att nå regeringens målsättning om att Sverige
ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
EU-kommissionen betonar samverkan mellan högskoleutbildning och näringsliv som ett sätt att stärka Europas konkurrens- och
innovationskraft.310 Dock har detta synsätt ännu ej fått någon mer
konkret påverkan på svensk högskolepolitik. Tonvikt har legat på
sambandet mellan forskning och innovation snarare än på sambandet mellan utbildning och innovation.311
308

Konjunkturinstitutet (2013). Lönebildningsrapporten.
Sveriges Riksbank (2014). En tudelad arbetsmarknad – om matchningen på den svenska
arbetsmarknaden efter den ekonomiska krisen. Penning- och valutapolitik 2014:02; Statsrådsberedningen (2012). Matchning på den svenska arbetsmarknaden. Underlagsrapport 9
till Framtidskommissionen.
310
EC (European Commission) (2012). State of Innovation union. Directorate C – Research
and Innovation.
311
Melin, G. & Blomkvist, L. (2011). Kunskapstriangeln i Norden - Kartläggning av
strategier och genomförda aktiviteter. TemaNord, 554, Köpenhamn, Nordiska Rådet; SOU
(2012) Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning,
309
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Arbetslivet i Sverige har en svagare koppling till utbildningssystemet jämfört med andra OECD-länder, åtminstone sedan 1993
års högskolereform då styrningen av dimensionering och utbildningsinnehåll förflyttades från arbetsgivarna till individen och studenternas studieval.312 Samtidigt blir kopplingen mellan utbildningssystemet och arbetslivet central när arbetsmarknaden befinner sig
under ett konstant omvandlingstryck. Den digitala omställningen
har förändrat – och i allt ökande takt kommer fortsätta att förändra
– samhällets grundläggande förutsättningar och riskerar att skapa
ett digitalt kompetensgap mellan arbetslivets behov och innehållet i
utbildningssystemet om de två parterna ej kommunicerar med
varandra.313 Varannan student inom teknikområdet anger i dag att
samverkan med arbetslivet varit bristfällig under utbildningen,
vilket även påverkar sannolikheten att få ett kvalificerat yrke.314
Detta behov av digital kompetens kommer enligt såväl SCB315 som
IT&Telekomföretagen316 öka inom den växande it-sektorn, som inom
nästan alla andra branscher där digitaliseringen tar mark.
Att initiera ett samverkansråd med sikte på företag med högt itinnehåll syftar därmed till att förbättra studenternas arbetsrelaterade kompetenser och förmågor, göra studenterna mer anställningsbara, fostra entreprenöriella attityder och förhållningssätt, öka kunskapsflöden mellan sektorerna samt skapa och underhålla nätverk
mellan framtida arbetstagare och näringsliv.317

analys och förslag till förbättringar – slutbetänkande. Innovationsstödsutredningen. SOU
2012:41.
312
OECD (2015). Local Job Creation in Sweden.
313
Reforminstitutet, Fölster m.fl. Grand Coalition for Digital Jobs (2014),
http://issuu.com/digitaleurope/docs/grand_coalition10/c/sl8989x
314
Svenskt Näringsliv (2012). Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?
Tillgänglig på:
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/
Rapporters/hogskolekvalitet-2012-far-studenter-jobb-efter-examen_532542.html/binary/
H%C3%B6gskolekvalitet%202012:%20F%C3%A5r%20studenter%20jobb%20efter
%20examen315
SCB (2014). Trender och prognoser.
316
IT&Telekomföretagen (2015). Akut strukturell och kompetensbrist i IT- och Telekomsektorn.
317
Baserat på tidigare identifierade målsättningar med utbildningssamverkan i Thune, T.
(2011), Success Factors in Higher Education–Industry Collaboration: A case study of
collaboration in the engineering field, Tertiary Education and Management, 17:1, 31-50.
Återges i Bengtsson, L. (2013), Utbildningssamverkan – För jobb, innovation och företagande. Almega kommunikation 2013.
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Behovet av ett sådant samverkansinitiativ antas i samanhanget
vara stort. I utredningen om högskolans utbildningsutbud framhävs
att det i Sverige finns få naturliga, systematiska och återkommande
arenor för dialog kring utbildningens dimensionering och följaktligen även dess innehåll, varför det anses angeläget att sådana arenor
mellan lärosäten och berörda arbetslivsorganisationer skapa eller
stärks såväl regionalt som nationellt.318
Nuläge, baslinje och effekter om inget görs
1990-talets expansion av högskolan har resulterat i en 125-procentig
ökning av registrerade helårsstudenter vid svenska lärosäten,319
samtidigt som företagen har allt svårare att finna rätt kompetens.
Utbildningslängden har under samma period ökat samtidigt som
bara omkring hälften av alla anställda i Sverige år 2000 antogs vara
korrekt matchade med utbildningslängd och inriktning, varav en
tredjedel bedömdes ha en utbildning som var minst två år för lång i
relation till jobbets krav.320
Att jobb tillsätts med över- eller felutbildade personer utgör en
betydande samhällsekonomisk kostnad.321 Felmatchning på grund
av utbildningsinnehåll leder till minskad produktivitet för samhället
i stort och en flaskhalsproblematik som leder till att lönerna stiger
och jämviktsarbetslösheten blir högre.322 En ineffektiv matchning
är ett tillväxthinder.
De samhällsekonomiska kostnaderna består inte enbart av ett
beräknat underskott om 60 000 personer år 2020 inom it- och
telekomsektorn, inklusive verksamheter med högt it-innehåll utanför IT- och telekombranschen,323 utan även matchningsineffektivite318

SOU 2015:70. Tillgänglig på:
http://www.regeringen.se/contentassets/18f07e4081134302a3c546341337cdff/
hogre-utbildning-under-tjugo-ar-sou_2015_70.pdf
319
Universitetskanslerämbetet (2014), Universitet och högskolor. Årsrapport 2014. Tillgänglig
på: http://www.uka.se/download/18.32335cb414589905b28acd/1421418511183/
arsrapport-2014.pdf
320
Thålin, M (2007), Överutbildningen i Sverige: utveckling och konsekvenser.
321
Le Grand, C., R. Szulkin och M. Tåhlin (2004), ”Överutbildning eller kompetensbrist?
Matchning på den svenska arbetsmarknaden 1974–2000”, i Bygren, M., M. Gähler och
M. Nermo (red.), Familj och arbete – Vardagsliv i förändring, Stockholm: SNS Förlag.
322
Statsrådsberedningen (2012). Matchning på den svenska arbetsmarknaden. Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen.
323
IT&Telekomföretagen (2015). Akut strukturell och kompetensbrist i IT- och Telekomsektorn.
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ten och en förmodad produktivitetsminskning i övriga branscher.
Detta medför förmodade ökade kostnader för arbetsgivare i rekryteringsprocessen, kostnader för kompetensutveckling av även nyexaminerad personal samt hindrar it-användningen i framför allt
småföretag och därmed innovationsförmågan.324 Åtgärden som föreslås genom ökad samverkan mellan arbetsliv och utbildningssektorn
för framtagandet av en skräddarsydd utbildning möter rimligen inte
det totala matchningsbehovet men bidrar, såtillvida matchningsproblematiken kvarstår, till att reducera detta gap samt har potential
att i förlängningen inspirera till förändringar även inom andra befintliga utbildningar som annars uteblivit.
Att en för hög andel studenter inte utbildas utifrån arbetslivets
behov vad avser utbildningens innehåll och längd, att företagen behöver allokera resurser till internutbildning på grund av bristande
matchning samt produktivitetsförluster och minskad it-användning
för företagen vid utebliven satsning utgör alla centrala effekter om
ingenting görs för att komma till rätta med den matchningsproblematik och det arbetskraftsbehov av digitala kompetenser som förväntas existera på sikt.

Samverkansrådets utformning och implementering
De nationella och lokala koalitioner i medlemsstaterna som stöds
av the Grand Coalition for Digital Jobs ska ta utgångspunkt i den
nationella eller regionala kontexten, tillgänglig kapacitet för åtgärden samt relevant policy.325 Digitaliseringskommissionens förslag
har därför i så hög grad som möjligt utformats och anpassats till ett
svenskt sammanhang.
Utformningen av ett svenskt samverkansråd begränsas i föreliggande konsekvensutredning till samverkan som syftar till att
initialt skapa ett nytt och skräddarsytt grundutbildningsprogram
(kandidatnivå) där representanter från relevanta organisationer
bidrar till utbildningsprogrammets innehåll, struktur, placering i tid
och rum, undervisningsformer, examination med mera. Förslaget
inbegriper ej samverkan i form av praktik, examensarbete, externt
324

SOU 2012:63, Små företag – stora möjligheter med it.
Ex. Digital Agenda for Europe, the Opening up Education Initiative, the Rethinking
Education Strategy och the EU Skills Panorama.

325

254

SOU 2015:91

Bilaga 6

handledarskap och liknande eller validering och matchning av digitala jobb över gränser. Nämnda insatsformer bedrivs i dagsläget på
andra håll i Sverige eller i enighet med tidigare förslag. Insatsen
inbegriper ej heller en mainstreaming av ett flertal potentiellt relevanta utbildningar.326
Arbetet bör administreras av en kanslifunktion med två anställda
som även stödjer berörda lärosäten med implementering av kursen.
Antalet utbildningsplatser uppskattas röra sig om ca 100 stycken
år 1 till 3 och ges vid två pilothögskolor, förslagsvis ett större universitet och en regional högskola. Antalet utbildningsplatser skalas
efterhand upp till 250 stycken år 4 vid fem högskolor för att sedan
uppgå till ca 500 utbildningsplatser årligen på sju års sikt efter
implementering av utbildningen vid sammanlagt 10 högskolor, se
kapitel 6.9 för detaljerad beskrivning. Antalet baseras på erfarenheter från Storbritannien och antalet utbildningsplatser för ett genomsnittligt kandidatprogram inom it-området i Sverige.
En förebild för arbetet med ett svenskt samverkansråd är det
brittiska partnerskapet the Tech Partnership (tidigare e-skills UK)
där cirka 90 företag med hög it-användning är involverade i att
utveckla specifika högskoleutbildningar utifrån arbetslivets efterfrågan.327 För berörda utbildningar definierar partnerskapet standarder, godkänner utbildningsanordnare samt marknadsför samarbetet
till framtida studenter och arbetsgivare liksom stödjer genomförandet av utbildningarna. Utbildningarna licensieras till högskolor och
genererar därigenom intäkter på motsvarande drygt 3 000 SEK per
student och år, vilket är den enda löpande inkomstkällan för arbetet
med högskoleutbildningar som the Tech Partnership nu erhåller.
I dagsläget står partnerskapet bakom tre utbildningsinriktningar.
Den äldsta utbildningen, kandidatprogrammet IT for management
326
Pågående insatser rörande tillhandahållande av praktik innefattar exempelvis Tekniksprånget som drivs av IVA på uppdrag av Skolverket. Rörande mainstreaming ligger detta i
linje med tidigare förslag kring revidering av läroplanerna för grund- och gymnasieskolan i
syfte att föra in begreppet digital kompetens som en basfärdighet, SOU 2014:3. Bredare
påverkan av den högre utbildningen kan vidare inbegripa exempelvis systemorienterade
ingenjörsutbildningar där färre och mer enhetliga ingenjörsprogram kompletteras med
avancerade kurser inom digitalisering och programmering med stark koppling till forskning
och i nära samverkan med svensk industri, vilka sätter kunskapsmål och kursplan samt
överser dessa. Se ex. Swesoft (2015), Hur ska det svenska utbildningssystemet möta framtidens utmaningar?
327
The Tech Partnership (2015), Progress update April 2014-March 2015. Tillgänglig på:
https://www.thetechpartnership.com/globalassets/pdfs/eoyr/progress_report_web.pdf
The Tech Partnership bedriver insatser inom samtliga fem tematiska områden.
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and business degree (ITMB), sattes upp redan 2005 på initiativ från
aktörer från näringslivet. Tre pilotuniversitet engagerades initialt
med stöd av offentliga medel (cirka 25 miljoner SEK i en engångssumma) och utformade läroplaner och examenskrav för utbildningen som producerade 24 studenter första kullen.328 2006 utökades
samarbetet till 6 lärosäten och år 2007 gavs utbildningen vid 13 lärosäten. I nuläget är 1 250 studenter vid 20 universitet inskrivna på
examensberättigande kurser som utvecklats och ackrediterats enligt
framtagen standard. Näringslivet deltar i evenemang med utbildningen två gånger årligen. Samarbetet engagerade initialt lägre rankade högskolor i form av universiteten i Greenwhich, Birmingham
och Northumbria men har över tid kommit att innefatta även etablerade och högre rankade lärosäten inom den så kallade Russel-gruppen.
Inom the Tech Partnership arbetar fem personer på heltid med
utbildningarna och förmedlingen av praktikplatser, varav det sistnämnda är ett omfattande arbete som ej föreslås ingå i ett svenskt
samverkansråd. The Tech Partnership har ett samverkansråd med itföretag och ett med företag i andra branscher med högt it-innehåll.
Respektive styrelse träffas en gång per kvartal. I rådets styrgrupp
möts representanter från en stor bredd av branscher och funktioner
såsom HR, VD, it-chefer, linjepersonal, etc. Graden av engagemang
är flexibelt och upp till företagen själva att bestämma, även om
företagen förbinder sig att bidra till programmets utveckling och
delta i olika former av studentevenemang. Programmets kunskapsmål revideras var tredje år men har hittills ej varit föremål för några
omfattande förändringar.
Företagen bakom utvecklingen av ITMB består i första hand av
medelstora och stora företag (+250 anställda). Erfarenheter från
Storbritannien visar att det är svårt att engagera mindre företag när
det gäller utformning av högre utbildning. Respektive lärosäten
som avser erbjuda ITMB får en kontaktperson vid the Tech Partnership som bistår i utvecklingen av kursen och den interna valideringen. När det gäller ITMB:s attraktion bland studenter har denna
ökat genom åren men stora skillnader finns mellan lärosätena. Vid
University College London är exempelvis utbildningen en av de mest
328

Exempelvis inom ramen för Magisterkursen IT Management for Business som ges till
examinerade utan en på förhand it relaterad utbildning på kandidatnivå.
Se: http://business-school.exeter.ac.uk/programmes/postgraduate/management/itmb/
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populära, vilket ej uppges vara normalfallet för tekniska utbildningar
i Storbritannien. Skillnaden uppges främst bestå i hur lärosätena
själva väljer att marknadsföra utbildningen.
Målgruppsanalys
De som i första hand berörs av att ett samverkansråd införs är de
statliga universiteten och högskolorna, enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examen, studenter, samt aktörer inom
arbetslivet (såväl enskilda företag som arbetsgivarorganisationer).
God utbildningssamverkan medför stora fördelar för alla inblandade. För studenterna berikar samverkan studierna och underlättar
övergången till yrkeslivet. Samverkan gynnar också lärosätena genom
nya kontakter med det omgivande samhället. Samhället i stort gynnas
av att utbildningarna håller hög kvalitet och att fler studenter fullföljer utbildningen.329
Det finns 14 statliga universitet och 17 statliga högskolor i Sverige
samt ett antal enskilda utbildningsanordnare varav två är universitet. I högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100)
och i de gemensamma delarna av regleringsbrevet för universitet
och högskolor framgår att huvudansvaret för högskoleutbildningens relevans för befintlig och framtida arbetsmarknad i termer av
volym och innehåll ligger hos lärosätena själva och att statsmakterna endast i mycket begränsad utsträckning styr lärosätenas inriktning av utbildningsutbudet.330 Incitament för högskolorna att engagera sig i samverkan med arbetslivet kan bland annat sägas bestå i
möjligheterna till profilering av lärosätet, förbättrad utbildningskvalitet, mer nöjda studenter och ökad genomströmning, varav det
sistnämnda är en viktig del i dagens resurstilldelningssystem till
högskolorna.331
Resurstilldelningssystemet sätter gränser för hur mycket lärosätena kan förändra utbildningsutbudet och anpassa det till arbets329

Bengtsson, L. (2013), Utbildningssamverkan – För jobb, innovation och företagande.
Almega kommunikation 2013.
330
Regleringsbrev för budgetåret 2013 för universitet och högskolor, U2012/7041/UH,
U2012/6996/SAM (delvis); Bengtsson, L. (2013), Utbildningssamverkan – För jobb, innovation och företagande. Almega kommunikation 2013.
331
Bengtsson, L. (2013), Utbildningssamverkan – För jobb, innovation och företagande.
Almega kommunikation 2013.

257

Bilaga 6

SOU 2015:91

marknadens behov om söktrycket är svagt.332 Erfarenheterna av
1977 års högskolereform kring osäkerheterna i att göra bedömningar om arbetsmarknadsbehovet många år framöver och att
studenterna själva i viss mån kan skapa nya arbetsmarknader föranledde att studentefterfrågan ansågs vara en relevant utgångspunkt
för 1993 års reform.333 För svensk del uppges den nedgång som skett
i studenter från tredje land vid data och it-utbildningar i Sverige
efter införandet av studieavgifter utgöra ett ekonomiskt incitament
att bredda lärosätenas rekrytering till relevanta eller nya utbildningar såsom föreslagen insats. Vid ITMB uppges en tredjedel av
studenterna komma från tredje land och en tredjedel av studenterna är kvinnor, dubbelt så hög andel som för motsvarande utbildningar i Storbritannien. Utbildningen får dessutom bland de bästa
kursutvärderingarna av studenterna själva. Dessa tre parametrar
antas samtliga vara attraktiva för lärosätena även i Sverige.
Arbetslivet utgör målgrupp för insatsen såväl i bemärkelsen att
det bidrar till insatsens utformning och implementering som att
arbetslivet tar del av insatsen genom att rekrytera studenter från de
utbildningsprogram som omfattas av densamma.
Förutom för regionalt dominerande arbetsgivare finns få incitament att i större utsträckning verka för en anpassning av högskolornas utbildningsutbud och innehåll för den egna kompetensförsörjningen, då arbetets output i form av examinerade studenter
med relevant kunskap och uteblivna internutbildningar ej nödvändigtvis kommer det egna företaget till godo. Även om flera insatser
kopplat till att stärka särskilda utbildningars attraktivitet präglas av
ett större engagemang från näringslivet, visar erfarenheter från
exempelvis Teknikcollege för utbildningar på gymnasial nivå eller
näringslivets delaktighet i Universitetskanslerämbetets bedömargrupper att dess engagemang är svårt att uppbåda.334
332

Universitetskanslerämbetet (2015), Dimensionering av högre utbildning. Rapport 2015:7.
Tillgänglig på:
http://www.uka.se/download/18.27b94bbc14c9e215aaa4764/1429614481859/rapport-20157-dimensionering-hogre-utbildning.pdf
333
Högskoleverket (2012). Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. Ett planeringsunderlag inför läsåret 2013/2014; Myndigheten för yrkeshögskolan (2012). På väg mot
100 % matchning, en lägesbedömning 2012 från myndigheten för yrkeshögskolan; Ratio
(2013). Saknar den högre utbildningen relevans? En jämförande studie av högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning.
334
Ratio (2015). Yrkesutbildning i förändring: från lärlingsutbildning till yrkescollege.
Rapport nr 18, april 2015. Tillgänglig på:
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Arbetsgivarorganisationer är i förlängningen möjliga aktörer för
genomförandet av samverkansprogrammet, delvis baserat på branschkunskap och uppbyggda relationer med tongivande företag. Erfarenheter från the Tech Partnership visar dock att det är möjligt att uppbåda ett effektivt engagemang från företag om samverkan stöds av
ett externt finansierat råd med ett tydligt mål och där den administrativa bördan för deltagande företag hålls till ett minimum.
Det svenska utbildningsväsendet omfattade cirka 415 000 studerande på heltid eller deltid läsåret 2012/13 och har som målsättning
att ge individer de kunskaper och förmågor de behöver för att påverka sina livsförutsättningar och sin framtid. Förutom att generella kompetenser inklusive icke-kognitiva förmågor blir allt viktigare,335 utvecklas även digital kompetens i allt större grad till en
generisk nyckelkompetens där allt fler områden upplever allt större
inslag av digitalisering.336 Digital kompetens innefattar i sammanhanget den förståelse, de kunskaper, de färdigheter och den motivation som individen behöver i den förändring som digitaliseringen
innebär.337
Att bättre rusta individer för kommande inträde på, och utveckling av, arbetsmarknaden genom utbildningsinsatser som medför
stärkt digital kompetens är därmed något som kommer individen
till godo. Samtidigt leder garantier om sysselsättning inom relevant
område ej per automatik till att studenter söker sig till en sådan
utbildning. Universitetskanslersämbetet och flera externa studier
pekar exempelvis på att anpassningsproblem mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden inte alltid kan lösas i utbildningssyste-

http://ratio.se/app/uploads/2015/04/fran-larlingsutbildning-till-yrkescollege-0416.pdf;
Utbildningsdepartementet, Kvalitetssäkring av den högre utbildningen, Promemoria
2015-03-18. Tillgänglig på:
www.regeringen.se/contentassets/97df9a5f945c4109a25ad441ab41a842/kvalitetssakring-avhogre-utbildning
335
Skolverket (2013), Betydelsen av icke-kognitiva förmågor. Aktuella analyser; Dock bör
understrykas att arbetslivets behov av mjuka kompetenser inte ska tolkas som att särskilda
kurser i detta ska skapas, utan bör i stället uppnås genom olika former av direktkontakt med
arbetslivet.
336
Digitaliseringskommissionen, En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid
är vår. SOU 2014:13, Delbetänkande.
337
Digitaliseringskommissionen, Gör Sverige i framtiden – digital kompetens, delbetänkande
SOU 2015:28.
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met, eftersom det i flera fall föreligger ett lågt intresse hos studenterna för vissa sektorer av arbetsmarknaden där behovet är stort.338
Framgångsfaktorer för implementering
I de framgångsexempel för processen att utforma nationella koalitioner som lyfts fram av the Grand Coalition for Digital Jobs understryks behovet av att specificera en tydlig åtgärdsplan och skapa
konsensus om framtida insatsområden samt ha en tydlig målbild
för partnerskapet liksom för vem som gör vad. Vidare understryks
marknadsföring av partnerskapet samt att skapa legitimitet för
detta genom att engagera relevanta och tongivande företag.339 Det
är av yttersta vikt att såväl tongivande företag som små och medelstora företag engagerar sig i dess implementering och att konkretisering av kompetensbehoven. Lärdomar kan hämtas från arbetet
med branschmodeller för validering där branschen certifierar och
bekräftar kompetens som erhålls inom ramen för aktuell utbildning, dock med olika framgång.340 Detta kräver i sin tur att samverkansrådet förmår att konkret beskriva rekryterings- och kompetensbehoven på kortare och längre sikt. Detta innebär att löpande
ha förmågan att utforma en utbildning så att kompetensen hos
morgondagens arbetskraft kan matchas mot den framtida efterfrågan.341 Exemplet Teknikcollege på gymnasial nivå uppges vara
framgångsrikt just för att industrin tar huvudansvar för insatsen
samt att arbetsgivare har reella möjligheter att vara med och påverka utbildningarna och därmed sin framtida arbetskrafts- och
kompetensförsörjning.342 I likhet med the Tech Partnership ligger
338

Rapport 2012:22 R, Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden, s. 12; Lindahl, B.
(2011), Varför förstår de inte sitt eget bästa? Ur Skolverket, (2011), Fler som kan. Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2
Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2513.pdf%3Fk%3D2513
339
Grand Coalition for Digital Jobs (2015). Toolkit for National and Local Coalitions.
Tillgänglig på:
http://www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Comm
and=Core_Download&EntryId=913&PortalId=0&TabId=353 (2015-06-10).
340
Myndigheten för yrkeshögskolan (2013), Hur vidareutveckla den nationella strukturen
för validering. Diarienummer: YH2012/1069.
341
Eklund, J., Karlsson, L. & Pettersson, L. (2013). Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv.
342
Ratio (2015). Yrkesutbildning i förändring: från lärlingsutbildning till yrkescollege.
Rapport nr 18, april 2015. Tillgänglig på:
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en framgångsfaktor i att engagera it-företag och övriga företag med
högt it-innehåll i olika grupper samt vara flexibla vad gäller företagens engagemang, även om det bör uppfattas som ett åtagande att
engagera sig i arbetet.
Ett samverkansråd bör ta i beaktande nödvändig samverkan med
andra relevanta konstellationer på olika utbildningsnivåer och skapa
sig en bild över det arbete som exempelvis enskilda kommunala
näringslivsenheter, Arbetsförmedlingens branschråd, SCB, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Socialstyrelsen, Skolverkets Programråd,
branschmodeller inom validering, collegebildningar, yrkesprogrammens programråd, MYH, Universitetskanslersämbetet, branschorganisationer och regionala kompetensplattformar bedriver för att
påverka dimensionering och innehåll för olika utbildningsformer
och inriktningar. Även den arena som skapas inom ramen för det
pågående KLOSS-projektet där nio svenska lärosäten stödjer varandra i arbetet med att utforma och implementera nya arbetsformer, verktyg och modeller för långsiktig samverkan som stärker
forskning, utbildning och utveckling bör beaktas.343
Befintliga sammanslutningar som IT&Telekomföretagens ITkompetensråd är även lämpliga att utgå ifrån för att säkerställa individuella företags engagemang, vilket är avgörande för en framgångsrik implementering.
Avslutningsvis bör ett framgångsrikt samverkansråd säkerställa att
förutsättningarna för utbildningssamverkan är så goda som möjligt.
Förutom engagerade företag kräver detta att samverkansrådet internt
kan tillhandahålla projektstöd, resurser och administration för samverkan samt att det existerar en stödjande universitetsorganisation
med uttalade mål och strategier för arbetet.344

http://ratio.se/app/uploads/2015/04/fran-larlingsutbildning-till-yrkescollege-0416.pdf
343
Projektplan, Kunskapsutbyte om Lärande Om Strategisk Samverkan. Tillgänglig på:
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.441591!/Menu/general/column-content/attachment/
KLOSS%20--%20ans%C3%B6kan.pdf
344
Bengtsson, L. (2013), Utbildningssamverkan – För jobb, innovation och företagande.
Almega kommunikation 2013.
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Utmaningar för implementering
Flera faktorer bidrar till svårigheter för lärosätena att anpassa utbildningar till arbetsmarknadens behov. Till att börja med är arbetsmarknaden inte konstant och ett identifierat behov behöver nödvändigtvis ej gälla när studenter är färdiga med en utbildning.345 En
kontinuerlig lyhördhet gentemot arbetsmarknadens behov inbegriper även en utmaning att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet
inom högskolan med hög och stabil lärarkompetens med möjlighet
att successivt utveckla och förnya utbildningen.346 Att vara flexibel
inför arbetslivets behov i specifika utbildningar gör sig rimligen
lättare för kortare utbildningar inom YH där dess förnyelse är inkorporerat i själva anslagssystemet.
Startsträckan för att utforma och starta en ny utbildning är relativt lång, troligtvis runt 2–3 år innefattande administrativa delar, utannonsering av platser och budget. Givet ett kandidatprogram om
tre år ligger en utmaning i att ett samverkansråd kan producera
studenter först runt 2021.
I praktiken finns få styrmedel i resurstilldelningssystemet som
skapar ekonomiska incitament för högskolan att anpassa utbildningsinnehåll efter arbetsmarknadens behov.347 Resurserna till den
högre utbildningen har även urholkats sedan mitten av 1990talet.348 Kombinationen av denna urholkning av utbildningsanslaget
och ett resurstilldelningssystem som ej premierar samverkan med
näringslivet kan antas utgöra en finansiell utmaning för det enskilda
lärosätet att engagera sig i samverkansuppgiften.
Erfarenheter från att upprätta National eller Local Coalitions for
Digital Jobs i ett flertal medlemsstater pekar på utmaningar i finansie345

Universitetskanslerämbetet (2015), Dimensionering av högre utbildning. Rapport 2015:7.
Tillgänglig på:
http://www.uka.se/download/18.27b94bbc14c9e215aaa4764/1429614481859/rapport-20157-dimensionering-hogre-utbildning.pdf
346
Ratio (2012), Den högre utbildningen och företagens kompetensförsörjning. Tillgänglig
på: http://www.kompetensfortillvaxt.nu/Homepage/Download-File/f/287403/h/
ba3865246203e3b7bf7d7f719680dfd5/Rapport+3
347
Statsrådsberedningen (2012). Matchning på den svenska arbetsmarknaden. Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen; Ratio (2012). Företagens kompetensförsörjning och
ungas etablering på arbetsmarknaden. Tillgänglig på:
http://ratio.se/app/uploads/2014/11/foretagens-kompetensforsorjning_slutlig.pdf
348
SOU 2005:48, Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning.
Tillgänglig på:
http://www.regeringen.se/contentassets/fcac4f05cb6a4743a6942f42041fa4f0/sou-200548--ett-utvecklat-resurstilldelningssystem-for-hogskolans-grundutbildning
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ringen för arbetet, brist på kommunikation mellan berörda parter,
legala hinder (former för samverkan), skillnader i behov på lokal
och nationell nivå, svårigheter att driva gemensamma prioriteringar
samt skillnader i beslutsprocesser mellan näringsliv och det offentliga.349 För the Tech Partnership och utbildningen ITMB har en utmaning legat i att utbildningen kräver samarbete mellan olika fakulteter och behovet av att någon tar ägarskap för utbildningen.
Den främsta utmaningen för insatsen att etablera ett samverkansråd förväntas dock ligga i företagens engagemang, vilket är avgörande för att realisera insatsens potential. Utmaningen inbegriper
särskilt att attrahera partners utanför den snävt definierade IKTsektorn vars deltagande har stor betydelse för den digitala omställningen av ekonomin. Såväl på nationell som regional nivå upplevs
engagemangsfrågan som en utmaning, exempelvis för regionalt utvecklingsansvariga i uppdraget att etablera regionala kompetensplattformar där olika former av branschråd initierats i vissa regioner.350
Även för Teknikcollege upplevs näringslivets engagemang som otillräckligt, något som bland annat påverkar arbetet i de regionala och
lokala styrgrupperna.351
Vid jämförelse med the Tech Partnership är föreliggande samverkansråd avgränsat till ett fåtal utbildningar, vilket i sig kan utgöra en utmaning för företagens engagemang då effekterna i form
av relevant arbetskraft är mindre omfattande för varje enskilt företag. Samtidigt är det just konkretionsnivån och den tydliga målbilden i form av reella utbildningar som är partnerskapets främsta
framgångsfaktor.

349

Digitaliseringskommissionen (2014), Noteringar möte om Coalition for Digital Jobs
29 oktober 2014. Promemoria 2014-11-05.
350
Tillväxtverket (2015), Regionalt kompetensförsörjningsarbete – systembild, utmaningar
och möjligheter. Tillgänglig på:
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=2019
351
Ratio (2015). Yrkesutbildning i förändring: från lärlingsutbildning till yrkescollege. Rapport
nr 18, april 2015. Tillgänglig på:
http://ratio.se/app/uploads/2015/04/fran-larlingsutbildning-till-yrkescollege-0416.pdf
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Samhällsekonomiska konsekvenser
Effektstudier med utgångspunkt i utbildningssamverkansaktiviteter
är relativt begränsade i en svensk kontext.352 Baserat på kartläggningar av realiserade effekter från motsvarande utbildningsinsatser i
Storbritannien inom ramen för the Tech Partnership är det möjligt
att definiera ett antal samhällsekonomiska konsekvenser och nyttor
kopplat i föreliggande fall specifikt till etablerandet av ett samverkansråd för utveckling av skräddarsydda utbildningsinsatser i förhållande till ordinarie utbildningsutbud, det vill säga nollscenariot.
I de beräkningar som följer utgår vi från ett scenario där inledningsvis två skräddarsydda utbildningsprogram introduceras med
51 elever vardera för år 1–3.353 År 4 antas systemet expandera till att
omfatta totalt fem program med 51 studenter vardera till att slutligen omfatta 10 program år 7 och framåt. Utbildningsprogrammet
antas vara 3 år, motsvarande en kandidatexamen vilket leder till att
intäkter först börjar realiseras år 4 i scenariot.
Intäkter
Nedan sammanställs de estimerade marginalintäkterna till följd av
en utveckling av skräddarsydda utbildningar i förhållande till ordinarie nuvarande utbildningssystem. Varje inskriven elev vid de
skräddarsydda utbildningarna antas gå en ordinarie it-utbildning i
referensscenariot. Intäkterna i den ekonomiska modellen baseras på
fyra huvudsakliga intäktskällor:
1. Minskade administrationskostnader hos företagen för HR och
rekrytering på grund av misslyckade/felaktiga rekryteringar.
2. Ökad produktivitet för nyanställda som examinerats från för
arbetslivet skräddarsydd utbildning
3. Minskade handledningskostnader vid nyanställning
4. Minskad tid i arbetslöshet för nyutexaminerad och ökade möjligheter till relevant yrke utifrån utbildningslängd
352

Bengtsson, L. (2013), Utbildningssamverkan – För jobb, innovation och företagande.
Almega kommunikation 2013.
353
Baserat på genomsnittligt antal studenter per program på IT-utbildningar (urval 2 2014).
Källa UHR, bearbetning av Digitaliseringskommissionen.
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Intäkterna sammanställs i Tabell 1 nedan. Totalt uppskattas den
totala intäkten per nyutexaminerad elev i förhållande till ordinarie
utbildning till ca 93 000 SEK. Antaganden och beräkningsmetoder
för skattning av effekt beskrivs i bilaga.
Tabell 1

Sammanställning, kostnader för rekrytering
Ordinarie utbildning Skräddarsydd utbildning Marginalskillnad

HR administration
Produktivitet anställd
Produktivitet handledare
Tid till första jobb
Summa

47 421
274 452
60 650
129 044
511 567

36 213
251 885
32 347
98 073
418 518

11 209
22 567
28 303
30 970
93 049

Notering: Värden för ordinarie och skräddarsydd utbildning beskriver kostnader av processer som
genomförs vid anställning av nyutexaminerad. En lägre kostnad betraktas här som en intäkt.
Källa: SCB, Beräkningar av Ramböll

Hänsyn har inte tagits till följande potentiella effekter då de inte
har kunnat skattas inom ramen för den ekonomiska konsekvensutredningen;
1. Indirekta spill-over-effekter på andra it-utbildningar (ex. att andra
utbildningar kopierar delar av utbildningsinnehållet från samverkansrådets modellutbildning)
2. Minskat behov av kompletterande utbildningsinsatser (brister i
kvalitet på lägre nivåer kan komma att behöva kompenseras för
ytterligare utbildningsinsatser i exempelvis kommunal vuxenutbildning som i sin tur gör att studietiden förlängs och examinations- samt etableringsåldern ökar).354
3. Intäkter till följd av minskade avhopp från utbildningar (effekter
av utbildningssamverkan inkluderar bland annat mer nöjda
studenter och ökad arbetslivsrelevans för genomförd utbildning
och således minskade avhopp, vilket begränsar det produktionsbortfall från arbetsmarknaden som studier innebär).355
354

Ratio (2012), Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden.
Tillgänglig på:
http://ratio.se/app/uploads/2014/11/foretagens-kompetensforsorjning_slutlig.pdf
355
Bengtsson, L. (2013), Utbildningssamverkan – För jobb, innovation och företagande.
Almega kommunikation 2013.
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Ökat entreprenörskap och it-användning
Insatsen innefattar inte enbart arbetslivets kompetensförsörjning
utan även regioner, företag och organisationers förmåga till innovation och entreprenörskap liksom graden av it-användning i framförallt småföretag, vilket påtalats som brist i tidigare utredningar.356
Kostnader
Kostnader för att ta fram och administrera samverkansrådet antas
bestå av tre olika poster: (1) kostnad för kansli och administration,
(2) kostnad för samråd mellan arbetsliv och programansvariga och
högskolan samt (3) övriga kostnader. Totalt skattas kostnaden till
2,7 miljoner SEK per år.
Kostnad för kansli/administration
Kanslipersonal antas motsvara två heltidstjänster för arbetet att
stödja genomförandet och implementering av utbildningarna vid
högskolan. Kostnaden för dessa skattas till 1,8 miljoner SEK per
år.357
Kostnad för samråd
Samrådsarbetet med syfte att konkretisera arbetslivets behov och
omsätta detta avseende utbildningsprogrammens innehåll, struktur,
undervisningsformer, etc. antas kräva att 20 personer i genomsnitt
tillägnar 3 timmar per månad för utvecklingsarbete och möten. Denna
kostnad skattas till 31 000 SEK/månad eller 367 000 SEK/år.358
Kostnaden för detta uppbärs in-kind av företagen och lärosätena.

356

SOU2012:63.
Lön inkl arbetsgivaravgifter baseras på lön för IT-chef, nivå 1 SSYK 1311;
55 200 SEK/månad bruttolön.
358
Lön ink arbetsgivaravgifter baseras på lön för IT-chef, nivå 1 SSYK 1311;
55 200 SEK/månad bruttolön.
357
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Övriga kostnader
Utöver kostnader för kansli och samråd mellan aktörer antas ytterligare kostnader om 500 000 SEK/år. I detta ingår t.ex. kostnader
för möten, konferenser, resor, marknadsföringsarbete, uppföljning
och dylikt.
Samhällsekonomisk nettoeffekt över tid
Nedan beskrivs intäkterna och kostnaderna till följd av insatsen
över en 10-årsperiod. Den positiva effekten (nettointäkten) per nyutexaminerad student i förhållande till ordinarie utbildning skattas
totalt till 93 000 SEK. Kostnaderna antas vara konstanta över tid och
utgörs av kanslikostnader, samrådskostnader och övriga kostnader.
De kumulativa intäkterna överstiger kostnaderna år 5 i scenariot då
kostnaderna beräknas till 14 miljoner SEK och intäkterna till
19 miljoner SEK. År 10 är de kumulativa intäkterna 147 miljoner
SEK och kostnaderna 27 miljoner SEK i löpande priser. I 2015 års
penningvärde motsvarar detta 116 respektive 23 miljoner SEK år 10.
Nedan redovisas den ekonomiska modellen för uppskattning av
intäkter och kostnader för insatsen att etablera ett samverkansråd.
Detaljerad beskrivning av antaganden och ingående data presenteras i bilaga.
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Figur 1

Samlade intäkter och kostnader över en 10-årsperiod
för skräddarsydd IT-utbildning, antal studenter går
från 100 till 510 över perioden
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Notering: Intäkter och kostnader presenteras i löpande priser.
Källa: Beräkningar av Ramböll.

Konsekvenser för berörda aktörer
Nedan beskrivs intäkterna och kostnaderna till följd av insatsen
över en 10-årsperiod uppdelat på aktörstyperna individer, företag,
kommuner och landsting samt staten.
För att dela upp intäkterna och kostnaderna per aktör har andelen av de examinerade som går till offentlig/privat sektor skattats.
Baserat på nuvarande fördelningen bland anställda inom it-yrken
beräknas att 85 procent arbetar inom den privata sektorn, 9 procent
inom den statliga och 6 procent inom kommuner och landsting.359
Intäkterna till följd av att studenter examineras från skräddarsydda
IT-utbildningar tillfaller aktörer enligt samma distribution.
Intäkterna till följd av minskad administration för HR, ökad
produktivitet av nyanställda och minskad utebliven produktivitet
för handledare tillfaller de olika sektorerna enligt fördelning mellan
sektorer beskriven ovan. Den förkortade tiden mellan examen och
359

Fördelning har skattats baserat på sektorstillhörighet för IT-chefer(SSYK 1236),
systemerare och programmerare (SSYK 2131), övriga dataspecialister (SSYK 2139),
datatekniker (SSYK 3121), dataoperatörer(SSYK 3122).
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anställning tillskrivs individer och kommuner och landsting p.g.a.
ökade nettoinkomster för individen och ökade skatteintäkter för
kommuner och landsting. Utöver dessa får staten ökade intäkter
p.g.a. ökad inbetalning av arbetsgivaravgifter samt momsintäkter
till följd av ökad konsumtion. Effekter för studenterna är främst
kopplade till kvalitet och relevans av utbildningen, motivation för
studierna samt underlättande av övergången från studier till arbetslivet, inklusive benägenheten till entreprenörskap.
Kostnader för kansli och administration av samverkansrådet och
utveckling av skräddarsydda it-utbildningar tillfaller staten i sammanställningen. Företagens kostnader består av den tid de lägger på
möten, konferenser och så vidare för framtagning av programinnehåll.
Tabell 2

Sammanställning intäkter och kostnader per aktör
för 10-årsperiod, nuvärde år 2015

Kostnad HR administration
Utebliven produktivitet
nyanställd
Utebliven produktivitet
handledare
Minskad tid till första jobb
Summa intäkter
Summa kostnader
Netto intäkter och kostnader

Individer

Företag

Kommuner
och landsting

Stat

Summa

0,0

11,9

0,9

1,2

14,0

0,0

24,0

1,8

2,4

28,2

0,0
17,1
17,1
0,0
17,1

30,1
0,0
65,9
-3,1
62,8

2,3
8,7
13,7
0,0
13,7

3,0
12,8
19,4
-20,0
-0,6

35,3
38,6
116,1
-23,1
93,0

Notering: Diskonteringsränta 3 %.
Källa: Sammanställning enligt beräkningar av Ramböll.

Baserat på antaganden som gjorts och de ekonomiska effekter som
beräknats i denna konsekvensutredning blir företagen de största
vinnarna av ett framtagande av skräddarsydda it-utbildningar. Företagens netto över en 10-årspriod beräknas till 63 miljoner SEK.
Trots att somliga av nyttorna tillfaller staten blir dess netto negativt enligt beräkningarna. Det ska dock understrykas att somliga
positiva effekter som antas påverka de offentliga finanserna inte
beaktats i beräkningarna. Detta är exempelvis en framtida ökad
produktivitet inom it-sektorn, minskad studietid eller avhopp med
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ytterligare utbildningsinsatser som följd vilket på sikt kan påverka
de statliga skatteintäkterna eller Sveriges attraktionskraft för etableringar av internationella it-företag.

Statsfinansiell nettoeffekt
Statsfinansiella intäkterna vid införande av skräddarsydda IT-utbildningar uppstår då tiden mellan studier och arbete beräknas förkortas i jämförelse med ordinarie utbildningar. Förkortad tid mellan
studier och arbete leder till statliga intäkter i form av moms och
arbetsgivaravgifter. Statens intäkter beräknas uppgå till ca 20 milj i
2015 års penningvärde vilket är snarlikt statens kostnader vilka
beskrivs i kapitlet om Ökat entreprenörskap och it-användning.
Tabell 3

Sammanställning av kumulativa intäkter och kostnader
för staten för 10-årsperiod, 2015 års penningvärde
Statens kumulativa kostnader

År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
År 7
År 8
År 9
År 10

Statens kumulativa intäkter

2 275 656
4 485 031
6 630 056
8 712 604
10 734 495
12 697 496
14 603 322
16 453 639
18 250 063
19 994 164

0
0
0
1 408 667
2 776 304
4 104 107
7 326 931
10 455 886
13 493 707
19 392 387

Notering: Diskonteringsränta 3 %.
Källa: Sammanställning enligt beräkningar av Ramböll.

Administrativa kostnader för företag
Företagens deltagande i samverkansrådet sker på frivillig basis.
Uppskattningar av företagens kostnader för medverkan in kind
framgår i kapitlet om Möjliga utformningar och åtgärder. Samverkansrådet förväntas inte medföra några administrativa kostnader för
företag.
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Åtgärdens betydelse och konsekvenser för den kommunala
självstyrelsen
Åtgärden bedöms inte ha någon betydelse för eller få några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen.
Regleringens överensstämmelse med de skyldigheter som följer
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Åtgärden bedöms stämma överens med de skyldigheter som följer
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
Åtgärdens betydelse och konsekvenser för brottsligheten
och det brottsförebyggande arbetet
Åtgärden bedöms inte ha någon betydelse för eller få några konsekvenser för brottsligheten eller det brottsförebyggande arbetet.
Åtgärdens betydelse och konsekvenser för sysselsättning
och offentlig service i olika delar av landet
Åtgärden förväntas generera en positiv sysselsättningseffekt. Hur
denna fördelar sig i landet är svårbedömt och avhängigt vilka
universitet och högskolor som väljer att delta i samverkansrådet.
Åtgärden förväntas inte påverka den offentliga servicen i olika delar
av landet.
Åtgärdens betydelse och konsekvenser för jämställdheten
mellan kvinnor och män
Erfarenheter av motsvarande insatser i andra länder, främst i Storbritannien, visar på positiva effekter gällande könsfördelningen på
data och it-utbildningar. Exempelvis uppges en tredjedel av studenterna vid utbildningen ITMB vara kvinnor, vilket är en dubbelt så
hög andel än för motsvarande it-utbildningar i Storbritannien.
Enligt uppgift från the Tech Partnership beror detta till stor del på
hur utbildningen marknadsförs och att de bredare karriärmöjligheter som följer av utbildningen troligtvis tilltalar kvinnor i större
utsträckning än traditionella it-utbildningar.
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Åtgärdens betydelse och konsekvenser för möjligheterna
att nå de integrationspolitiska målen
Åtgärden bedöms inte ha någon betydelse för eller få några konsekvenser för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
Särskilda hänsyn som behöver tas när det gäller tidpunkten
för ikraftträdande eller speciella informationsinsatser
Inga särskilda hänsyn bedöms behöva tas vad gäller tidpunkten för
ikraftträdande. Upparbetade befintligt nätverk bedöms kunna användas för att formera samverkansrådets deltagande aktörer. Inga övriga
speciella informationsinsatser bedöms som nödvändiga.
Föreslagen finansiering
Finansiering av insatsen inbegriper driften av en kanslifunktion
med två heltidsanställda och övriga utgifter. Det finns dock ingen
specifik finansiering för högskolan att utveckla sin utbildningssamverkan och samverkansstrukturer inom utbildning. Finansiering
föreslås ske på statlig nivå genom utgiftsområde 16, Utbildning och
universitetsforskning, samt genom licensavgifter från statliga universitet och högskolor som engageras i insatsen. Den statliga finansieringen förväntas minska med tid till att insatsen på sikt blir självfinansierande. Deltagande företag betalar genom in-kind.
Hur åtgärden bör följas upp och utvärderas
Samverkansrådet bör utvärderas tre år efter implementering efter
att en första årskull studenter har examinerats. Uppföljning bör ske
avseende antal sökande studenter till utbildning, andel som fullföljer utbildning, kvalitetsutvärdering av utbildning, uppföljning av
arbetssituation tre månader efter examen för examinerade studenter samt relevanta arbetsgivares bedömning av respektive individ.
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Beräkningar
HR administration
Baserat på Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2014360 uppskattas
andelen misslyckade rekryteringsförsök inom teknikbranschen genom
att beräkna kvoten mellan önskvärt antal rekryteringar och antal
lyckade rekryteringar över en 6-månadersperiod. Resultatet blir att
76 procent av rekryteringsförsöken för teknikföretag i genomsnitt
lyckas. Vid ett antagande om att inga rekryteringsförsök skulle misslyckas vid rekrytering av individer som gått ett skräddarsytt utbildningsprogram skapas intäkter för företagen genom minskade administrativa kostnader förknippade med rekrytering, illustrerat nedan.
Figur 2

Illustration av rekryteringsförsök

Källa: Modell framtagen av Digitaliseringskommissionen baserat på resultat från Svenskt Näringslivs
rekryteringsenkät.

Baserat på en genomsnittlig lön för HR-anställd361 och en arbetsåtgång på 100 timmar per rekryteringsförsök blir kostnaden per
rekryteringsförsök 36 000 kr.362 Kostnaden för rekrytering av personal från ordinarie it-utbildning skattas som:

360

Svenskt Näringsliv (2014) ”Rekryteringsenkäten 2014 - Bättre matchning med fler inträdesjobb”.
SSYK 242, Källa: SCB.
362
Personalkostnad inkluderar arbetsgivaravgifter. Nivå baserat på Bolagsverket beräkningsmodul.
361
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𝑛
∑∞
𝑛=0 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ö𝑟𝑟ö𝑘 ∗ (1 − 𝑝(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦) )
=
𝑛
2
∑∞
𝑛=0 36 200 ∗ (1 − 0,76) = 36 200 + 36 200 ∗ 0,24 + 36 200 ∗ 0,24 … = 47 400 𝑘𝑘

Om en rekrytering från skräddarsydd utbildning antas lyckas i
100 procent av fallen blir kostnaden för denna typ av rekrytering
36 000 SEK. Skillnaden i administrativa HR-kostnader för företagen blir 11 200 SEK (47 400 SEK - 36 200 SEK).
Nyanställdas kapacitet
Då en skräddarsydd utbildning ämnar ha ett kursinnehåll som i så
hög utsträckning som möjligt överensstämmer med de kunskaper
som näringslivet efterfrågar antas att examinerade från denna typ av
utbildning har en högre produktivitet vid nyanställning jämfört
med nyanställda från ordinarie utbildning.
Produktivitetsskillnaden skattas baserat på skillnaden i ingångslön mellan examinerade från utbildningar där god samverkan mellan
arbetslivet och utbildningen funnits och där det inte funnits.363
Produktivitetsskillnad antas jämnas ut över en 24-månadersperiod.
Värdet av den antagna högre produktiviteten vid nyanställning för
examinerade från skräddarsydd utbildning utgörs av avståndet
mellan kurvor i figuren nedan. Utgångsvärdet, det vill säga 100 procent produktivitet utgörs av den genomsnittliga månadslönen för
it-arkitekter, systemutvecklare och testledare i åldrarna 18–34 år.364
Över 24-månaderperioden skattas skillnaden i produktivitet för
anställda från skräddarsydd utbildning i förhållande till ordinarie
utbildning till 22 567 SEK.365

363

Skattas till 7,9 procent enligt Svenskt Näringsliv (2012) – ”Samverkan ger kvalificerade
jobb och nöjdare studenter”.
364
SSYK 251. Medellön för åldersspann används som proxy för lön för nyutexaminerad.
Beräkningar inkluderar arbetsgivaravgifter.
365
Maximal produktivitet under period: 560 000 SEK, skräddarsydd utbildning: 423 000 SEK,
ordinarie utbildning: 364 000 SEK.
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Modell för antagen produktivitetsskillnad mellan nyexaminerade
från skräddarsydd utbildning och ordinarie utbildning
Full kapacitet
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Produktivitet skräddarsydd utbildning
Källa: Modell av Ramböll, Lönestatistik SCB.

Handledares minskade produktivitet
Då en skräddarsydd utbildning anpassas till näringslivets behov antas
att inlärningskurvan och således behovet av stöd från kollegor för
att lära sig program och system vara mindre. Antagande om handledares minskade produktivitet under inskolning av nyanställda
illustreras i figuren nedan. Baserat på arbetskostnader för it-chefer
(SSYK 1311) skattas skillnaden i produktivitetsförluster på grund
av handledningstid till 28 000 SEK per individ.
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Figur 4

Modell för antagen produktivitetsskillnad för handledare
till nyexaminerade från skräddarsydd utbildning
och ordinarie utbildning
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Källa: Modell av Digitaliseringskommissionen.

Minskad tid för arbetssökande för nyutexaminerade
Svenskt Näringsliv har i sina högskolekvalitetsundersökningar från
2007–2012 visat att etableringen på arbetsmarknaden och sannolikheten att få ett kvalificerat arbete är betydligt högre för de högskoleutbildningar som har haft en god utbildningssamverkan under
utbildningen. En god samverkan med arbetslivet under utbildningen
ökar sannolikheten att få ett jobb inom tre månader efter examen
med 78 procent och ökar sannolikheten att jobbet är kvalificerat
med 69 procent.366
Skillnaden i tid mellan examen och inträde på arbetsmarknaden
baseras på tidigare beskrivna skillnad mellan rekrytering av personal inom tekniksektorn det vill säga att 24 procent av alla rekryteringsförsök misslyckas. Baserat på antagande att rekrytering av
examinerade från skräddarsydd utbildning aldrig misslyckas beräknas en skillnad på 0,76 månader mellan ordinarie och skräddarsydd
366

Svenskt Näringsliv (2012). Högskolekvalitet 2012. Samverkan ger kvalificerade jobb och
nöjdare studenter.
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utbildning.367 Intäkterna av detta tillfaller individen i form av ökade
nettoinkomster, kommuner och landsting till följd av ökade skatteintäkter och staten till följd av ökad inbetalning av arbetsgivaravgifter samt momsintäkter till följd av ökad konsumtion. Baserat på
genomsnittlig månadslön estimeras den totala intäkten per individ
till 31 000 SEK.368

Känslighetsanalys
Nedan redovisas en känslighetsanalys med andra antaganden om
antalet startade skräddarsydda program. De olika scenarierna benämns
som originalskattning, Hög utveckling och Låg utveckling vilka
specificeras i tabell nedan.
Tabell 4

Ingångsvärden för känslighetsanalys; olika nivåer på omfattning
av antal skräddarsydda program

Låg utveckling

Originalskattning

Hög utveckling

Antal program Antal studenter Antal program Antal studenter Antal program Antal studenter
2
102
2
102
2
102
2
102
2
102
5
255
2
102
2
102
7
357
2
102
5
255
10
510
2
102
5
255
10
510
2
102
5
255
10
510
2
102
10
510
10
510
2
102
10
510
10
510
2
102
10
510
10
510
2
102
10
510
10
510
Källa: Antaganden av Digitaliseringskommissionen.

367

Skillnad i antal rekryteringsförsök mellan ordinarie (1,32) och skräddarsydd (1) utbildning
används som proxy för påskyndande av inträde på arbetsmarknaden (1/1,32 = 76 %).
368
Baseras på lön för it-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. 18–34 år (SSYK 251)
under 0,76 månader. Hela nettolönen för individen under perioden antas gå till konsumtion
vilken sker till en genomsnittlig moms om 17,4 %. Arbetsgivaravgift har beräknats som
31,42 procent av bruttolön.

277

Bilaga 6

SOU 2015:91

De olika ingångsvärdena för antalet skräddarsydda program påverkar resultatet avsevärt. Värt att notera är att även i scenario med låg
utveckling, dvs. då enbart två program med 51 elever vardera genomförs, så överstiger intäkterna kostnaderna från år 5 och framåt.
Figur 5

Samlade intäkter och kostnader över en 10-årsperiod
för skräddarsydd it-utbildning, 3 olika scenarion
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Notering: Intäkter och kostnader presenteras i löpande priser.

Genomförda intervjuer
Bob Clift, the Tech Partnership
Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv
Fredrik von Essen & Ellinor Bjennbacke, Almega
Per Westman, Universitetskanslerämbetet
Lars Bengtsson, Lunds universitet
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Konsekvensutredning av förslag
om digital post från myndigheter
som förstahandsval
369

Bakgrund
Svenska myndigheters kostnader för att befordra brev och paket
uppgick till 919 miljoner kronor under 2014.370 Med målsättningen
att öka andelen myndighetspost som skickas digitalt förvaltar och
utvecklar Skatteverket tjänsten Mina meddelanden. Arbetet sker i
samverkan med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Tillväxtverket och Transportstyrelsen.
I september 2015 hade drygt 240 000 fysiska personer och drygt
30 000 juridiska personer anslutit sig till tjänsten via någon av de tre
digitala brevlådor som är kopplade till tjänsten: Min myndighetspost som är statens digitala brevlåda för tjänsten Mina meddelanden, Kivra, samt Bring Digimail. Vid samma tidpunkt hade nio
statliga myndigheter och två kommuner anslutit ett eller fler meddelandeflöden.
Regeringens mål är att alla medelstora och stora myndigheter ska
ha anslutit sig till Mina meddelanden senast den 31 december 2017.
I april 2015 gav regeringen Skatteverket i uppdrag att följa upp statliga
myndigheters anslutning till Mina meddelanden (N2015/3779/EF).
Skatteverket ska senast 31 december 2015 till regeringen rapportera
in bland annat vilka meddelandeflöden som respektive myndighet
369

Rapporten är utformad med utgångspunkt i Kommittédirektiv (Dir. 2012:61) och Kommittéförordning (1998:1474). Konsekvensutredningen har utformats av Ramböll Management
Consulting på uppdrag av Digitaliseringskommissionen.
370
Uppgifterna kommer från statsredovisningen, S-kod 5364 avseende utgifter för befordran
av brev, paket etc., exempelvis portoutgifter, avgifter för frankeringsmaskin, postförskottsavgifter och assureringsavgifter.
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övervägt att ansluta, planerad och faktisk tidpunkt för anslutning,
nuvarande meddelandevolymer, samt planerad och realiserad ekonomisk nytta.
Parallellt med denna utveckling förväntas privatpersoners och
företags anslutning till Mina meddelanden att öka i takt med att fler
typer av myndighetspost (meddelandeflöden) inkluderas i tjänsten.
I juni 2012 beslutade den danska riksdagen – Folketinget – om
en ny lag om offentlig digital post som gör det obligatoriskt för
fysiska och juridiska personer att använda sig av en digital brevlåda
för att motta digital post från det offentliga. Lagen anger att de medborgare som själva, eller efter stöd och vägledning, inte kan tillgå
posten digitalt kan medges undantag förutsatt att det föreligger särskilda villkor, exempelvis bristande tillgång till datorer hemma, kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar, förändringar i uppehållstillstånd, språkbarriärer eller praktiska svårigheter att få ett NemID
(motsvarande svenskt bank-id). Lagen trädde ikraft 2013 för organisationer och 1 november 2014 för privatpersoner.
Av de 4,7 miljoner danska medborgare över 15 år som omfattas
av lagen om offentlig digital post hade 4,2 miljoner (89 procent)
registrerat en brevlåda i september 2015. 509 000 danska medborgare
(10,8 procent) hade medgetts undantag för digital offentlig post.
Dessa siffror har i stort sett varit oförändrade sen obligatoriet trädde
i kraft.
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Andel danska medborgare som under 2014 hade registrerat
en brevlåda för digital offentlig post
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Källa: Digitaliseringsstyrelsen.

Förslaget och dess syfte
Mot bakgrund av regeringens mål om att alla medelstora och stora
myndigheter ska ha anslutit sig till Mina meddelanden senast
31 december 2017, samt erfarenheterna från Danmark, föreslås att
ett s.k. ”opt-out”-system införs i Sverige för digital myndighetspost.
Förslaget innebär att samtliga svenska medborgare (fysiska personer) och juridiska personer antingen (1) ska registrera sig för en
digital brevlåda för offentlig myndighetspost eller (2) aktivt besluta
sig för att de vill behålla befintliga rutiner. Om en fysisk eller juridisk person beslutar sig för att behålla befintliga rutiner ska detta
kunna meddelas på ett enkelt sätt utan vidare motivering. Digitaliseringskommissionens förslag skiljer sig i detta avseende från den
lag om offentlig digital post som har införts i Danmark.
Förslaget innebär att staten tillhandahåller en säker plattform för
infrastrukturen av den digitala brevhanteringen som möjliggör för
olika aktörer på marknaden att koppla samman sin digitala brevlådetjänst med plattformen. I de fall som fysiska och juridiska personer
inte gör ett aktivt val av digital brevlåda ska staten tillhandahålla en
”default”-lösning.
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Konsekvenser
Konsekvenserna av förslaget har beräknats jämfört med utvecklingen enligt ett uppskattat baslinjescenario. Effekterna av förslaget
har beräknats för tio år fram i tiden. I beräkningsmodellen ingår
följande kostnads- och intäktsförändringar:
• Minskade myndighetsspecifika kostnader för brevhantering
(arbetstid)
• Minskade myndighetsspecifika kostnader för porto, kuvertering
och utskrifter
• Ökade kostnader för löpande drift (kostnader för anslutning)
• Ökade generella kostnader för marknadsföring
• Konsekvenser för miljön uttryckt i CO2-ekvivalenter respektive
kronor
I beräkningsmodellen ingår inte kostnads- och intäktsförändringar
gällande:
• Förändringar i tidsåtgång eller upplevda intäkter/kostnader för
enskilda medborgare
• Förändringar i tidsåtgång eller upplevda intäkter/kostnader för
företag eller andra juridiska personer
• Förändringar på marknaden för digitala brevlådor vad gäller anställningar eller upplevda intäkter/kostnader
• Förändringar i tidsåtgång och anställningar hos myndigheter som
följd av förändrat behov av manuell posthantering
• Förändringar i anställningar eller upplevda intäkter/kostnader
för företag som sysslar med manuell brevhantering
• Förändringar i statsfinansiella intäkter från statligt ägda företag
som sysslar med manuell brevhantering
• Övriga effekter vid minskad postgång
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Beräkningsmodellen har utarbetats för att uppskatta förslagets konsekvenser.371 Modellen är uppbyggd utifrån två scenarier. Utifrån
försiktiga antaganden om förslagets påverkan på anslutningsgraden
för fysiska respektive juridiska personer har förslagets påverkan på
de totala volymerna post fram till år 2025 uppskattats i Tabell 1.
Tabell 1

Uppskattade totala volymer post i beräkningsmodellens
två scenarier
Antal miljoner brev som skickas digitalt

2015 2016 2017
Scenario,
baslinje
Scenario,
opt-out

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Total

1,4

4,4

9,8

22,1

67,2

85,5

106,2

125,9

148,0

170,5

191,8

1,4

4,4

12,2

73,8

217,8

224,8

229,9

235,0

240,1

245,3

250,6 1 735,3

Förslaget förväntas få en positiv miljömässig effekt. Genom att
konvertera de uppskattade miljömässiga konsekvenserna till CO2ekvivalenter kan förslaget uppskattas ge en minskad miljömässig
effekt motsvarande 60 tusen ton CO2. Det motsvarar ca 30 miljoner
mil bensinbilskörning eller utsläpp från knappt 30 000 bensinbilar i
Sverige under ett år. Det motsvarar också de samlade klimatpåverkande utsläppen under ett år för drygt 10 000 svenskar.
Genom måttet Social Cost of Carbon (SCC) kan den sociala kostnaden, dvs. kostnaderna som bärs av hela samhället för att släppa ut
koldioxid i atmosfären, översättas i pengar. Uttryckt i detta mått
motsvarar de uppskattade miljömässiga effekterna av förslaget 19 miljoner kronor över en tioårsperiod och 16 miljoner kronor under
samma period uttryckt i dagens penningvärde.
Den samlade statsfinansiella nettoeffekten uppskattas till
1 634 miljoner kronor över en tioårsperiod. Uttryckt i dagens penningvärde (diskonterade värden) uppskattas den samlade statsfinansiella nettoeffekten av förslaget uppgå till 1 398 miljoner kronor.

371

I beräkningsmodellen ingår kostnads- och intäktsförändringar för brevhantering
(arbetstid, porto, kuvertering, print etc.), löpande drift, marknadsföring, samt miljömässiga
effekter. I modellen ingår inte kostnads- och intäktsförändringar (faktiska och upplevda) för
individer, företag eller andra juridiska personer, sysselsättningseffekter eller effekter på
intäkter från statligt ägda företag.
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Tabell 2

Finansiella effekter och effekter för CO2-reduktion

Effekter
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total
Nettoeffekt MSEK,
arbetstid
0
0
2
51
93
82
72
57
40
22
6 424
Nettoeffekt MSEK,
print+kuvertering+
porto
0
0
8 164 297 262 231 183 128
72
19 1 363
Nettoeffekt MSEK,
driftsutgifter
0
-2 -16 -51 -62
-10 -19 -11
-2
6
14 -154
Statsfinansiell
nettoeffekt MSEK
0
-2
-6 164 327 334 283 229 165 100
40 1 634
Statsfin.nettoeffekt
MSEK, disk.
0
-2
-6 150 291 288 237 186 130
77
29 1 381
Statsfin. nettoeffekt
MSEK, disk. ack.
0
-2
-8 143 434 722 959 1 145 1 275 1 352 1 381 1 381
Reducerade CO2-ekv,
tusental ton CO2
0
0
0
7
13
12
10
8
6
3
1
60
Red. CO2-ekv, MSEK
0
0
0
2
4
4
3
3
2
1
0
19
Red. CO2-ekv, MSEK
diskonterad
0
0
0
2
4
3
3
2
1
1
0
16
Summa nettoeffekter
MSEK
0
-2
-6 167 332 338 287 231 167 101
40 1 653
Summa nettoeffekter MSEK, disk.
0
-2
-6 153 295 291 240 188 132
77
30 1 398
Summa nettoeffekter, disk. ack.
0
-2
-8 145 440 731 971 1 159 1 291 1 368 1 398 1 398

284

SOU 2015:91

Bilaga 7

Överväganden och bedömningar
Förslagets överensstämmelse med de skyldigheter som följer
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Förslaget stämmer överens med de skyldigheter som följer av EUmedlemskapet.
Förslagens betydelse och konsekvenser för den kommunala
självstyrelsen
Förslaget bedöms inte påverka det kommunala självstyret.
Förslagens betydelse och konsekvenser för brottsligheten
och det brottsförebyggande arbetet
Åtgärden bedöms kunna ha brottsförebyggande effekter vad gäller
identitetsintrång då digital post är säkrare än fysisk post. Detta eftersom fysisk post enklare kan stjälas ur brevlådor eller samlas in om
posten läggs i t.ex. pappersinsamling.
Förslagens betydelse och konsekvenser för sysselsättning
och offentlig service i olika delar av landet
Förslaget bedöms påskynda digitaliseringsgraden av myndighetspost vilket kommer att minska de traditionella postvolymerna och
behovet av manuell posthantering. Detta kan förväntas förstärka
trenden med vikande postvolymer vilket påverkar den traditionella
postbranschen. Förslaget kan medföra en negativ sysselsättningseffekt i olika delar av landet.
Den digitala posten har dock fördelen av att snabbt nå alla delar
av landet på ett säkert sätt vilket är positivt för tillhandahållandet
av offentlig service.
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Förslagens betydelse och konsekvenser för jämställdheten
mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå
de integrationspolitiska målen
Förslaget bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män eller möjligheterna att nå de
integrationspolitiska målen. Förslaget bedöms ge en positiv effekt
på den generella digitaliseringsgraden i samhället, särskilt bland de
personer som är minst digitala. Detta bedöms kunna medföra indirekt positiva effekter för jämställdheten mellan kvinnor och män
och för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
Särskilda hänsyn som behöver tas när det gäller tidpunkten
för ikraftträdande eller speciella informationsinsatser
Regeringens mål är att alla medelstora och stora myndigheter ska
ha anslutit sig till Mina meddelanden 2017. 2018 bedöms därför bli
ett viktigt år för att marknadsföra den ökade affärsnyttan för juridiska personer och ökade nyttan för fysiska personer av att använda
sig av digital myndighetspost. Därför bör 31 december 2018 bli slutgiltigt datum för när privatpersoner och företag ska ha registrerat
sig för digital myndighetspost, alternativt gjort ett aktivt val att
behålla befintlig postgång.
För att säkerställa en framgångsrik övergång under 2018 kommer staten att behöva genomföra särskilda informationsinsatser.
Dessa bedöms behöva ske från oktober 2017 till mars 2019.
Föreslagen finansiering för kostnadsökningar
och intäktsminskningar
Eventuella kostnadsökningar för anslutningen till Mina meddelanden
hos myndigheter bör finansieras inom ramen för ordinarie verksamhet då det är frivilligt för myndigheter att ansluta till systemet.
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Statens offentliga utredningar 2015
Kronologisk förteckning

1. Deltagande med väpnad styrka
i utbildning utomlands. En utökad
beslutsbefogenhet för regeringen. Fö.
2. Värdepappersmarknaden
MiFID II och MiFIR. + Bilagor. Fi.
3. Med fokus på kärnuppgifterna. En
angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Ju.
4. Ett svenskt tonnageskattesystem. Fi.

22. Rektorn och styrkedjan. U.
23. Informations- och cybersäkerhet
i Sverige. Strategi och åtgärder för säker
information i staten. Ju Fö.
24. En kommunallag för framtiden.
Del A + B . Fi.
25. En ny säkerhetsskyddslag. Ju.
26. Begravningsclearing. Ku.

5. En ny svensk tullagstiftning. Fi.

27. Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?
Fi.

6. Mer gemensamma tobaksregler.
Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet. S.

28. Gör Sverige i framtiden – digital
kompetens. N.

7. Krav på privata aktörer i välfärden. Fi.
8. En översyn av årsredovisningslagarna.
Ju.
9. En modern reglering
av järnvägstransporter. Ju.

29. En yrkesinriktning inom teknik
programmet. U.
30. Kemikalieskatt. Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier.
Fi.
31. Datalagring och integritet. Ju.

10. Gränser i havet. UD.

32. Nästa fas i e-hälsoarbetet. S.

11. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
2015. Kontroll, dokumentation och
finansiering för ökad säkerhet. M.

33. Uppgiftslämnarservice för företagen.
N.

12. Överprövning av upphandlingsmål
m.m. Fi.
13. Tillämpningsdirektivet till
utstationeringsdirektivet – Del I. A.
14. Sedd, hörd och respekterad. Ett
ändamålsenligt klagomålssystem
i hälso- och sjukvården. S.
15. Attraktiv, innovativ och hållbar –
strategi för en konkurrenskraftig
jordbruks- och trädgårdsnäring. N L.

34. Ett effektivare främjandeförbud i
lotterilagen. Fi.
35. Service i glesbygd. N.
36. Systematiska jämförelser. För lärande
i staten. S.
37. Översyn av lagen om skiljeförfarande.
Ju.
38. Tillämpningsdirektivet till
utstationeringsdirektivet – Del II. A.
39. Myndighetsdatalag. Ju.

16. Ökat värdeskapande ur immateriella
tillgångar. N.

40. Stärkt konsumentskydd på
bolånemarknaden. Ju.

17. För kvalitet – Med gemensamt ansvar.
S.

42. Koll på anläggningen. N.

18. Lösöreköp och registerpant. Ju.
19. En ny ordning för redovisningstillsyn.
Fi.
20. Trygg och effektiv utskrivning från
sluten vård. S.
21. Mer trygghet och bättre försäkring.
Del 1 + 2. S.

41. Ny patentlag. Ju.
43. Vägar till ett effektivare miljöarbete.
M.
44. Arbetslöhet och ekonomiskt bistånd. S
45. SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet. U.
46. Skapa tilltro. Generell tillsyn,
enskildas klagomål och det allmänna
ombudet inom socialförsäkringen. S.

47. Kollektiv rättighetsförvaltning på
upphovsrättsområdet. Ju.

72. Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
– DEL 1 + 2, bilagor. UD.

48. Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. Fi.

73. Personuppgiftsbehandling på utlännings-och medborgarskapsområdet. Ju.

49. Nya regler för revisorer och revision.
Ju.

74. Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention. Ju.

50. Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för
ett jämställt arbetsliv. A.

75. En rymdstrategi för nytta och tillväxt.
U.

51. Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. N.

76. Ett tandvårdsstöd för alla. Fler och
starkare patienter. S.

52. Rapport från Bergwallkommissionen.
Ju.
53. The Welfare State and Economic
Performance. Fi.

77. Fakturabedrägerier. Ju.
78. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. S.

54. Europeisk kvarstad på bankmedel. Ju.

79. Tillsyn och kontroll på hälso- och
miljöområdet inom försvaret. Fö.

55. Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck. U.

80. Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning. S.

56. Får vi det bättre?
Om mått på livskvalitet. Fi.

81. Mer tid för kunskap – förskoleklass,
förlängd skolplikt och lovskola. U.

57. Tillsyn över polisen och Kriminalvården.
Ju.

82. Ökad insyn i fristående skolor. U.

58. EU och kommunernas bostadspolitik.
N.

84. Organdonation. En livsviktig
verksamhet. S.

59. En ny regional planering – ökad
samordning och bättre bostadsförsörjning. N.

85. Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. S.

60. Delrapport från Sverigeförhandlingen.
Ett författningsförslag om
värdeåterföring. N.

86. Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. +
Forskarrapporter till Jämställdshets
utredningen. U.

61. Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. Ju.
62. UCITS V. En uppdaterad fondlagstiftning. Fi.
63. Straffrättsliga åtgärder mot
terrorismresor. Ju.

83. Översyn av lex Laval. A.

87. Energiskatt på el. En översyn av det
nuvarande systemet. Fi.
88. Gestaltad livsmiljö – en ny politik
för arkitektur, form och design. Ku.
89. Ny museipolitik. Ku.

64. En fondstruktur för innovation
och tillväxt. N.

90. Utbildning för framtidens
arbetsmarknad. Fi.

65. Om Sverige i framtiden – en antologi
om digitaliseringens möjligheter. N.

91. Digitaliseringens transformerande
kraft – vägval för framtiden. N.

66. En förvaltning som håller ihop. N.
67. För att brott inte ska löna sig. Ju.
68. Tjänstepension – tryggandelagen och
skattereglerna. Fi.
69. Ökad trygghet för hotade och förföljda
personer. Fi.
70. Högre utbildning under tjugo år. U.
71. Barns och ungas rätt vid tvångsvård.
Förslag till ny LVU. S.

Statens offentliga utredningar 2015
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet
Tillämpningsdirektivet till
utstationeringsdirektivet – Del I. [13]
Tillämpningsdirektivet till
utstationeringsdirektivet – Del II. [38]
Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för ett
jämställt arbetsliv. [50]
Översyn av lex Laval. [83]
Finansdepartementet
Värdepappersmarknaden
MiFID II och MiFIR. + Bilagor [2]
Ett svenskt tonnageskattesystem. [4]
En ny svensk tullagstiftning. [5]
Krav på privata aktörer i välfärden. [7]
Överprövning av upphandlingsmål m.m.
[12]
En ny ordning för redovisningstillsyn. [19]
En kommunallag för framtiden.
Del A + B. [24]
Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?
[27]
Kemikalieskatt. Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier.
[30]

Utbildning för framtidens arbetsmarknad.
[90]
Försvarsdepartementet
Deltagande med väpnad styrka
i utbildning utomlands. En utökad
beslutsbefogenhet för regeringen. [1]
Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. [79]
Justitiedepartementet
Med fokus på kärnuppgifterna. En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. [3]
En översyn av årsredovisningslagarna. [8]
En modern reglering
av järnvägstransporter. [9]
Lösöreköp och registerpant. [18]
Informations- och cybersäkerhet
i Sverige. Strategi och åtgärder för säker
information i staten. [23]
En ny säkerhetsskyddslag. [25]
Datalagring och integritet. [31]
Översyn av lagen om skiljeförfarande. [37]
Myndighetsdatalag. [39]

Ett effektivare främjandeförbud i
lotterilagen. [34]

Stärkt konsumentskydd på
bolånemarknaden. [40]

Bostadsmarknaden och den ekonomiska
utvecklingen. [48]

Ny patentlag. [41]

The Welfare State and Economic
Performance. [53]
Får vi det bättre?
Om mått på livskvalitet. [56]
UCITS V. En uppdaterad fondlagstiftning.
[62]
Tjänstepension – tryggandelagen och
skattereglerna. [68]
Ökad trygghet för hotade och förföljda
personer. [69]
Energiskatt på el. En översyn av det
nuvarande systemet. [87]

Kollektiv rättighetsförvaltning på
upphovsrättsområdet. [47]
Nya regler för revisorer och revision. [49]
Rapport från Bergwallkommissionen. [52]
Europeisk kvarstad på bankmedel. [54]
Tillsyn över polisen och Kriminalvården.
[57]
Ett stärkt konsumentskydd vid
telefonförsäljning. [61]
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor.
[63]
För att brott inte ska löna sig. [67]

Personuppgiftsbehandling på utlänningsoch medborgarskapsområdet. [73]

Digitaliseringens transformerande kraft –
vägval för framtiden. [91]

Skydd för vuxna i internationella
situationer – 2000 års Haagkonvention.
[74]

Socialdepartementet

Fakturabedrägerier. [77]
Kulturdepartementet
Begravningsclearing. [26]
Gestaltad livsmiljö – en ny politik
för arkitektur, form och design. [88]

Mer gemensamma tobaksregler.
Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet. [6]
Sedd, hörd och respekterad. Ett
ändamålsenligt klagomålssystem
i hälso- och sjukvården. [14]
För kvalitet – Med gemensamt ansvar. [17]

Ny museipolitik. [89]

Trygg och effektiv utskrivning från sluten
vård. [20]

Miljö- och energidepartementet

Mer trygghet och bättre försäkring.
Del 1 + 2. [21]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015.
Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet. [11]
Vägar till ett effektivare miljöarbete. [43]
Näringsdepartementet
Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi
för en konkurrenskraftig jordbruksoch trädgårdsnäring. [15]
Ökat värdeskapande ur immateriella
tillgångar. [16]
Gör Sverige i framtiden – digital
kompetens. [28]
Uppgiftslämnarservice för företagen. [33]
Service i glesbygd. [35]
Koll på anläggningen. [42]
Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. [51]
EU och kommunernas bostadspolitik. [58]

Nästa fas i e-hälsoarbetet. [32]
Systematiska jämförelser. För lärande i
staten. [36]
Arbetslöhet och ekonomiskt bistånd. [44]
Skapa tilltro. Generell tillsyn,
enskildas klagomål och det allmänna
ombudet inom socialförsäkringen. [46]
Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck. [55]
Barns och ungas rätt vid tvångsvård.
Förslag till ny LVU. [71]
Ett tandvårdsstöd för alla. Fler och
starkare patienter. [76]
Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. [78]
Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning.
[80]

En ny regional planering – ökad
samordning och bättre bostadsförsörjning. [59]

Organdonation. En livsviktig verksamhet.
[84]

Delrapport från Sverigeförhandlingen. Ett
författningsförslag om värdeåterföring.
[60]

Utbildningsdepartementet

En fondstruktur för innovation
och tillväxt. [64]
Om Sverige i framtiden – en antologi om
digitaliseringens möjligheter. [65]

Rektorn och styrkedjan. [22]
En yrkesinriktning inom teknik
programmet. [29]
SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet. [45]
Högre utbildning under tjugo år. [70]

En förvaltning som håller ihop. [66]

En rymdstrategi för nytta och tillväxt. [75]

Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap
i tillgänglighetssmarta boendemiljöer.
[85]

Ökad insyn i fristående skolor. [82]

Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola. [81]

Mål och myndighet. En effektiv styrning
av jämställdhetspolitiken.
+ Forskarrapporter till Jämställdshetsutredningen. [86]
Utrikesdepartementet
Gränser i havet. [10]
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
– DEL 1 + 2, bilagor. [72]

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

2016-04-26

KS 2016/0438

Trafikverket
781 89 Borlänge

Remiss: Förslag till nya föreskrifter för Kalmar
län
Kalmar kommun har inte några synpunkter på förslag till nya föreskrifter samt
upphävande av Vägverkets föreskrifter om bärighetsklasser.
För Kalmar kommun

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Anette Mellström
0480-450029

2016-01-27

KS 2016/0027

Gästfrihet vid Kalmar Inner Wheel Baltic Meeting
i Kalmar
Den 20-22 maj 2016 arrangerar Kalmar Inner Wheel Club Baltic Meeting i
Kalmar. Östersjöträffen är ett arrangemang för att genom vänskap, hjälpsamhet
och internationell förståelse stärka banden mellan länderna kring Östersjön och
deras kultur och miljö. Omkring 140 personer beräknas delta.
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med Östersjöträffen.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en måltid i samband med Kalmar Inner Wheel Baltic Meeting i Kalmar den
20-22 maj 2016. Bidraget utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Anette Mellström
0480-450029

2016-03-08

KS 2016/0232

Gästfrihet vid Kalmardrillen
Den 12-13 mars 2016 arrangerar Kalmar Gymnastikförening, sektion drill,
Kalmardrillen. Deltagarna beräknas till ca 110 och de kommer från hela Sverige.
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med tävlingarna.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en måltid i samband med tävlingarna i drill i Kalmar den 12-13 mars 2016.
Bidraget utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 31 mars 2016 14:25:07
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Aldebaran 2 - SBN 2015-6291 resp. KS 2016/0268

Projekt och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Aldebaran 2 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus samt rivning och nybyggnad av garage.

Maria Jakobsson/

Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 31 mars 2016 14:28:59
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Hagbygärde 2:2 - SBN 2016-0885 resp. KS 2016/0269

Projekt och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Hagbygärde 2:2 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov
för nybyggnad av vattenkiosk.

Josefine Robertsson/
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 31 mars 2016 16:10:18
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Ljungby 16:5 - SBN 2015-4604 resp. KS 2016/0310

Projekt och exploateringsenheten, i egenskap av granne till fastigheten Ljungby 16:5, motsäger sig bygglov på grund av att detaljplanearbete
för Ljungbyholms centrum kommer att påbörjas.

Josefine Robertsson/
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 14 april 2016 14:22:06
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Rustningen 1 - SBN 2016-1085 resp. KS 2016/0349

Projekt och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Rustningen 1 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov
för nybyggnad av plank.
Maria Jakobsson/
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 14 april 2016 14:29:37
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Åby 30:1 - SBN 2016-1218 resp. KS 2016/0350

Projekt och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Åby 30:1 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus.

Maria Jakobsson/
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 14 april 2016 15:52:30
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Krafslösa 5:2 - SBN 2016-1146 resp. KS 2016/0358

Projekt och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Krafslösa 5:2 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov
för nybyggnad av prefabricerad transformatorkiosk.

Josefine Robertsson/
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 14 april 2016 14:25:52
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Dörby 5:154 - SBN 2016-0703 resp. KS 2016/0359

Projekt och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Dörby 5:154 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för
nybyggnad av enbostadshus.

Josefine Robertsson/
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 14 april 2016 15:45:03
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Dörby 5:112 - SBN 2016-0508 resp. KS 2016/0364

Kalmar kommun i egenskap av markägare till grannfastigheten Dörby 5:48 medger att Mats och Marie Jonsson får fasadändra dvs. förlänga tak
över entré och garage. Ingen del av taket får sticka ut på kommunens fastighet Dörby 5:48 samt att underhåll ska kunna skötas helt från den
egna fastigheten.

Josefine Robertsson/
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 14 april 2016 09:19:15
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Kvarnholmen 2:6 - SBN 2016-1857 resp. KS 2016/0365

Projekt och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Kvarnholmen 2:6 inga synpunkter på inkommen ansökan om
bygglov för tidsbegränsad uppställning av byggbodar samt parkering tom 20201231.

Johanna Kindqvist/
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 14 april 2016 14:36:15
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Elverslösa 17:1 - SBN 2016-0440 resp. KS 2016/0382

Projekt och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Elverslösa 17:1 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov
för nybyggnad av enbostadshus.

Maria Jakobsson/
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 14 april 2016 14:50:02
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Liden 20 - SBN 2016-1684 resp. KS 2016/0383

Projekt och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Liden 20 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för
nybyggnad av staket/plank.

Josefine Robertsson/
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 21 april 2016 14:16:42
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Heimdal 2 - SBN 2016-0947 resp. KS 2016/0403

Projekt och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Heimdal 2 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för
till och ombyggnad enbostadshus.

Maria Jakobsson/

Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

From: Eva Danielsson </o=Kalmar kommun/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=Epn>
Sent:
den 21 april 2016 14:21:19
To:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Cc:
Subject: Yttrande bygglovsansökan Dörby 8:139 - SBN 2016-1956 resp. KS 2016/0404

Projekt och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Dörby 8:139 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för
tillbyggnad och ändrad användning, garage till bostad samt nybyggnad av carport.

Josefine Robertsson/

Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun„ Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611„ 391 26 Kalmar
www.kalmar.se

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 8:30-9:20
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 27-33
Beslutande
Anders Andersson (C)
Christina Fosnes (M)
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Inger Hilmansson (L)

ordförande
vice ordförande

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Christina Fosnes

Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 april 2015.
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2016-03-22

§ 27
Redovisning av Kalmar kommuns cykelbokslut 2015
Dnr KS 2016/0312
Handlingar
Cykelbokslut 2015.
Bakgrund
Ett cykelbokslut för 2015 har tagits fram av Kalmar kommun. Cykelbokslutet
innehåller information om riktade åtgärder som Kalmar kommun har gjort
inom cykelområdet under 2015 samt vad som är på gång under 2016.
Cykeltrafiken fortsätter att öka och mätningar visar en ökning på hela 26
procent i staden från 2012 till 2015.
Kalmar Cykelstad är ett samarbete mellan serviceförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret och från 2014 utgör
kommunens plan- och investeringsberedning styrgrupp.
Överläggning
Thomas Eidrup, serviceförvaltningen, och Josefin Bergquist, samhällsbyggnadskontoret, redogör för Kalmar kommuns cykelbokslut 2015.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 28
Upphandling av sotning och brandskyddskontroll
Dnr KS 2016/0195
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 februari 2016.
Bakgrund
I Lagen om skydd mot olyckor framgår det att kommunen ska ansvara för
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på de fastigheter som har
eldstäder som kräver sotning respektive brandskyddskontroll. För dessa
arbeten fastställer kommunen en taxa. En kommun har rätt att låta en
entreprenör utföra såväl sotning som brandskyddskontrollen.
Kalmar kommun har i dag en entreprenör för verksamheten, Kalmar Sotning
och Ventilation AB. Avtalet med dessa utgår den 31 mars 2017. Med anledning
av detta så behöver en upphandling av verksamheten ske, förutsatt en fortsatt
entreprenadlösning.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en upphandling av sotnings- och
brandskyddskontrollverksamheten snarast ska påbörjas med syfte att ett nytt
entreprenadavtal kan träffas med giltighet från och med 1 april 2017.
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§ 29
Upphandling av personlig assistansverksamhet på
entreprenad
Dnr KS 2015/1136
Handlingar
Socialförvaltningens skrivelse den 2 december 2015.
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 15 december 2015, § 209.
Utredning Entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet.
Stockholms stads/Norrmalms stadsdelsförvaltnings förfrågningsunderlag
Dnr 2.2.2.-29/2014.
Bakgrund
Socialförvaltningen har på socialnämndens uppdrag utrett möjligheterna till
entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet. Det är en del i
arbetet i att ta fram effektiviseringsförslag för att uppnå kravet på minskade
kostnader med sammanlagt 24 miljoner kronor från år 2015-2017 utan att
brukare påverkas negativt.
Utredningens slutsats och samlade bedömning är att en verksamhetsövergång
genom entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet
genererar en sammanlagd besparing på minst sju miljoner kronor, samtidigt
som förutsättningarna för brukarens lagliga rätt till inflytande över sin assistans
ökar eftersom en privat utförare har bättre förutsättningar att möta den
assistansberättigades krav och önskan om vem som ska anställas och på vilket
sätt assistansen ska utföras. Risk finns dock för delvis försämrade arbetsvillkor
för de anställda personliga assistenterna ett år efter det att
verksamhetsövergången är genomförd.
En verksamhetsövergång bidrar till såväl besparingar som till ökad kostnadskontroll. Den största besparingspotentialen och kostnadskontrollen ligger i
utgifterna för jour. Vid verkställighet i kommunen är det merkostnader som
kommunen inte kan påverka. Varje ärende med beslut om väntetid/jour som
tillkommer eller avslutas påverkar kommunens merkostnader upp eller ner.
Den besparingspotential på 4,5 miljoner kronor som socialförvaltningen
uppskattar finns för jour i dagsläget, kan snabbt förändras och bli både större
och mindre beroende på antal beslut om väntetid som kommunen har att
verkställa.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet,
upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens
personliga assistansverksamhet på entreprenad. Kommunstyrelsens
arbetsutskott fattar därefter tilldelningsbeslut och ger uppdrag om att teckna
avtal med den entreprenör som vinner upphandlingen.
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Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S) – med instämmande av Dzenita Abaza (S) och
Anders Andersson (C) – föreslår att arbetsutskottet tillstyrker
socialnämndens förslag med följande tillägg:
- Alla medarbetare som väljer att gå över till entreprenör i samband
med verksamhetsövergång ska erbjudas en möjlighet att ta
tjänstledigt i 15 månader.
- Medarbetaren ska meddela återgång till Kalmar kommun tolv
månader efter övergången.
- Medarbetaren kan återgå till Kalmar kommun tre månader efter
tillsägelse om detta.
- Medarbetare som ej vill gå över till entreprenör har rätt att vara kvar
som anställd i Kalmar kommun.
2. Bertil Dahl (V) föreslår i första hand att ärendet ska återremitteras. I
andra hand, om arbetsutskottet beslutar att avgöra ärendet idag,
föreslår Bertil Dahl att arbetsutskottet ska avstyrka socialnämndens
förslag. I tredje hand, om arbetsutskottet beslutar att tillstyrka
socialnämndens förslag, föreslår Bertil Dahl att arbetsutskottet
tillstyrker Johan Perssons m.fl. tilläggsförslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att arbetsutskottet vill
avgöra ärendet idag.
Härefter frågar ordföranden om arbetsutskottet vill tillstyrka eller avstyrka
socialnämndens förslag. Han finner att arbetsutskottet tillstyrker
socialnämndens förslag.
Avslutningsvis frågar ordföranden om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå
Johan Perssons m.fl. tilläggsförslag. Han finner att arbetsutskottet bifaller
tilläggsförslaget.
Beslut
Arbetsutskottet förslår att kommunfullmäktige beslutar:
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet,
upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens
personliga assistansverksamhet på entreprenad. Kommunstyrelsens
arbetsutskott fattar därefter tilldelningsbeslut och ger uppdrag om att teckna
avtal med den entreprenör som vinner upphandlingen.
Alla medarbetare som väljer att gå över till entreprenör i samband med
verksamhetsövergång ska erbjudas en möjlighet att ta tjänstledigt i 15 månader.
Medarbetaren ska meddela återgång till Kalmar kommun tolv månader efter
övergången.
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Medarbetaren kan återgå till Kalmar kommun tre månader efter tillsägelse om
detta.
Medarbetare som ej vill gå över till entreprenör har rätt att vara kvar som
anställd i Kalmar kommun.
Protokollsanteckning
Bertil Dahl (V) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vi yrkar avslag på förslaget att privatisera/entreprenadupphandla verksamheten med personlig assistans av bland annat följande skäl:
1) Vi saknar en genomlysning av verksamheten med personlig assistans för att
se om det finns möjligheter till effektiviseringar inom verksamheten.
2) Argumentet att privatisera för att anställningsvillkoren är sämre inom de
privata företagen är dålig personalpolitik. Vi ska stå för de avtal som gäller
inom aktuellt område och som förhandlats fram av exempelvis Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Vi ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ha trygga bra arbetsvillkor som ger anställda bra arbetsförhållanden. Att använda det av kommunfullmäktige beslutade "rätten till
heltid" som ett annat argument för privatisering är bristande respekt för av
kommunfullmäktige fattade beslut. I princip alla anställda som kommunalt
arbetar med personlig assistans har idag heltid. I privata företag kan andra
avtal gälla efter ett år och många får antagligen då lägre tjänstgöringsgrad.
3) Utredningen antar att minst 7 miljoner kan sparas. Inga kostnader har
beräknats för dem omställningskostnader som alltid uppstår, inte minst om
väldigt många väljer att inte gå över till privata företag. Det finns inget
självklart att privata företag driver verksamheten till mindre kostnad.
Företagen ska förutom nuvarande kostnader även ta ut en vinst. Skattepengar kan då gå till vinstutdelning istället för att användas i verksamheten.
4) Den nuvarande kommunala verksamheten har hög kvalitet med välutbildad
och erfaren personal. Utredningen anger också att kvaliteten ökar för den
som har personlig assistans. Det finns inget i utredningen som styrker detta.
5) Valfriheten för personlig assistans kommer att bli noll. Det pratas mycket
om valfrihet i vissa sammanhang. När nu det kommunala alternativet helt
försvinner och bara privata finns så blir valfriheten mellan kommunal och
privat noll, men inget nämns om detta i utredningen.
6) Kommunen har alltid huvudansvaret för verksamhetens kvalitet och även
kostnaderna i vissa delar och alltid om en ’brukare’ riskerar att inte få den
service personen har rätt till. Detta kan innebära kostnader. I utredningen
finns inget beskrivet om detta.”
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§ 30
Yttrande över socialnämndens förslag till drogpolitiskt
program 2016-2020
Dnr KS 2016/0279
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2016.
Förslag till drogpolitiskt program 2016-2020.
Bakgrund
Socialförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett drogpolitiskt program för
perioden 2016-2020. Arbetet har letts av Kjell Lindberg, ANDT-samordnare i
Kalmar kommun tillsammans med en arbetsgrupp bestående av medarbetare
från olika kommunala verksamheter, Kalmarsunds gymnasieförbund och
polisen.
Förslaget har nu skickats på remiss från socialnämnden.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
programmet.
Överläggning
Strateg för social hållbarhet Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret,
redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunledningskontorets yttrande
som sitt och överlämnar det till socialnämnden.

§ 31
Ägardirektiv 2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Dnr KS 2016/0271
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 mars 2016.
Förslag till ägardirektiv.
Bakgrund
Koncernledningen i Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv
för de kommunala bolagen.
Överläggning
VD för Kalmar Kommunbolag AB Ola Johansson går igenom ärendet.
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag
AB och de majoritetsägda dotterbolagen.

§ 32
Kommunstyrelsens ekonomirapport efter februari
Dnr KS 2016/0012
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2016.
Kommunstyrelsens uppföljning efter februari 2016
Bakgrund
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti
görs också uppföljning av verksamhetsplanen.
Förbrukningen efter februari uppgår till -0,9 % jämfört mot riktvärdet 16,7 %.
Utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet 2015 och något periodiserat
bokslut inte upprättas efter februari.
Prognosen pekar mot ett överskott med 21,2 miljoner kronor jämfört mot
budget. Det är exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshamnen till
Linnéuniversitetet som prognosticerar ett överskott på 20 miljoner kronor och
gymnasieskolan som beroende på antalet 16-19 åringar prognosticerar ett
överskott på 1,2 miljoner kronor.
Överläggning
Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, går igenom kommunstyrelsens ekonomirapport efter februari.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen per
februari.

§ 33
Medverkan i projektet EKO – Etablering och
Integration, Kompetens och Organisation i Kalmar län
Dnr KS 2016/0235
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 mars 2016.
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Ansökan.
Regionförbundets skrivelse.
Bakgrund
Som en del i arbetet med att utveckla integrationsarbetet har regionförbundet
fått i uppdrag, att för länets räkning, ta fram en ESF-ansökan som handlar om
kunskapshöjande insatser för ideell och offentlig sektor kopplat till integration.
De övergripande projektmålen är att öka samverkan för att utbyta erfarenhet
och kompetens inom områdena hälsa, sysselsättning och skola samt att få ett
kommunövergripande arbete kring integration med ett inkluderat jämställdhetsperspektiv. Projektets mål och syfte är ökad kompetens hos personal inom
offentlig och ideell sektor för att underlätta och stödja nyanländas etablering i
länet. Projektet kommer att ha ca 1000 unika deltagare under tre år.
Projektet omsluter 11 miljoner kronor under tre år. ESF-stödet uppgår till 47
% och offentliga aktörer med övriga 53 %. Budget är framräknad utifrån en
medfinansiering från deltagande kommuner motsvarande ca 160 000 kronor/
kommun och år, totalt 481 770 kronor/kommun.
En projektledning kommer att byggas upp på följande sätt: En projektledare på
100 % som har en övergripande roll, en projektsekreterare 50 %, en
processledare 100 % som för dialog med kommunerna och stödjer upp i den
interna processen samt en ekonom 10 %.
Överläggning
Områdesansvarig invandrarservice Lars-Ove Angré, kommunledningskontoret,
redogör för ärendet.
Under överläggningen föreslås ett tillägg om att kommunens medverkan i
projektet högst ska uppgå till 481 770 kronor under tre år.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun ska ingå som
medfinansiär i ESF projektet EKO – Etablering och Integration, Kompetens
och Organisation i Kalmar län.
Finansieringen av medverkan i projektet, som högst ska uppgå till 481 770
kronor under tre år, ska ske inom kommunledningskontorets befintliga
budgetram.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-29
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Tid
Tisdagen den 29 mars 2016 kl. 8:30-8:55
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 34-36
Beslutande
Anders Andersson (C), ordförande
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Inger Hilmansson (L)

Övriga
Carl-Henrik Sölvinger (L)
Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Dzenita Abaza

Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 april 2016.
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§ 34
Närvarorätt
Överläggning
Ordföranden föreslår att Carl-Henrik Sölvinger (L) ges närvarorätt vid dagens
sammanträde.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge Carl-Henrik Sölvinger (L) närvarorätt vid dagens
sammanträde.

§ 35
Information om kommunikationsenhetens verksamhet
Överläggning
Kommunikationschef Henrik Nilsson, kommunledningskontoret, informerar
om kommunikationsenhetens verksamhet och organisation.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 36
Kalmar kommuns ekonomirapport 2016 - efter februari
månad
Dnr KS 2016/0011
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 mars 2016.
Bakgrund
Budgeten för årets resultat 2016 är 29,5 miljoner kronor. I denna första rapport
för året, som baseras på två månaders förbrukning, är förutsättningarna att
lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I det följande
kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar
kommunens ekonomi.
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 21,2 miljoner
kronor avseende exploateringsverksamheten (20,0 miljoner kronor) och
justering av kommunbidraget till gymnasieförbundet (1,2 miljoner kronor).
Barn-och ungdomsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med
2,9 miljoner kronor. Socialnämnden bedömer att med insatser/åtgärder
kommer verksamheten under året att vara anpassad till budgetnivån för 2016.
Dock beräknas avvikelse för utebliven helårseffekt för dessa insatser/åtgärder
med 5,0 miljoner kronor.

3 (3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-29
För övriga nämnder är nu bedömningen att verksamheten 2016 kommer att
bedrivas inom budgetram.
Utifrån Sveriges Kommuner och Landstings senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2016 ökar skatteintäkterna med 14,1 miljoner
kronor. För finansnettot är bedömningen en positiv budgetavvikelse med
10,0 miljoner kronor.
Kommunen erhöll i december 2015 27,4 miljoner kronor av det tillfälliga
stödet till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Av dessa medel är 25,3 miljoner kronor intäktsförda 2016. I denna
rapport görs ingen annan bedömning än att pengarna kommer att användas
under året.
Sammantaget innebär bedömningarna ovan en prognos för årets resultat på
72,7 miljoner kronor, en budgetavvikelse med 43,2 miljoner kronor.
Av totala investeringsbudgeten har förbrukats 39,3 miljoner kronor efter
februari månad.
Överläggning
Urban Sparre, ekonomichef, redogör för ekonomirapporten.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten
2016 – efter februari månad.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-12
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Tid
Tisdagen den 12 april 2016 kl. 8:30-9:10
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 37-39
Beslutande
Anders Andersson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Carl-Henrik Sölvinger

Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 april 2016.
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Fastställande av föredragningslista
Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan:
- Information om brandtillsyn och tillfällig stängning av kriminalvårdens
anstalt i Kalmar.
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag.

§ 37
Information om brandtillsyn och tillfällig stängning av
kriminalvårdens anstalt i Kalmar
Överläggning
Karl-Johan Daleen, brandkåren, informerar och lämnar en lägesrapport kring
den brandskyddsundersökning som genomfördes den 11 april 2016 på
Kriminalvårdens anstalt i Kalmar. Kriminalvården har därefter tagit beslut om
att tillfälligt stänga anstalten i avvaktan på vidare utredning.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 38
Ansökan om projektmedel för jämställdhetskonferens
Dnr KS 2016/0341
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 april 2016.
Projektplan.
Budget.
Bakgrund
De nordiska jämställdhetsministrarna vill stimulera nordiskt samarbete på
jämställdhetsområdet. Därför har de inrättat en stödordning för insatser och
samarbeten på jämställdhetsområdet i Norden. Inom stödordningen kan medel
sökas för insatser och samarbeten inom Norden.
Enligt en studie av Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ett
ungdomsperspektiv nyckeln bakom ett effektivt och långsiktigt jämställdhetsarbete. En jämställdhetskonferens med ett ungdomsperspektiv i en nordisk
kontext skulle erbjuda en arena för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling,
spridande av lärande exempel för både politiker, ungdomsarbetare,
civilsamhället och inte minst unga själva. Att det finns ett behov för detta talar
det faktum att både Kolding i Danmark, Mariehamn på Åland, Reykjavik på

3 (4)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-12
Island och Kristiansand i Norge ställt sig bakom initiativet med en nordisk
konferens i Kalmar hösten 2017.
Kalmar kommun har med stöd av Kumulus arbetat fram en ansökan till
Nordiska stödordningen om finansiering för en sådan konferens i Kalmar
2017. I ansökan beräknas huvudfinansieringen ske via stödordningen och
deltagaravgifter. Kriterierna för att erhålla stöd ställer krav om egenfinansiering/eller andra finansieringskällor om minst 20 procent, vilket i den
preliminära budgeten motsvarar 253 200 danska kronor. Enligt budgeten ska
kommunens egenfinansiering vara 161 000 danska kronor. Under förutsättning
att Kalmar kommun beviljas stödet kommer kontakter att tas även med andra
aktörer för medfinansiering, exempelvis med länsstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Landsting.
Ambitionen är att konferensen ska locka 500 deltagare från de olika nordiska
länderna.
Överläggning
Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun ska ansöka om
medel från Nordiska ministerrådet för att genomföra en nordisk jämställdhetskonferens med fokus på unga 2017.
Kommunledningskontorets kostnader för konferensen ska beaktas i
verksamhetsplan med budget 2017.

§ 39
Ställningstagande om bildande av ett gemensamt
Arkivcentrum
Dnr KS 2016/0342
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 april 2016.
Utredning om samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum.
Bakgrund
På initiativ av Länsstyrelsen i Kalmar län så har diskussioner om samverkan
gällande fysiska arkiv pågått sedan 2014. Till samtal om samverkan har bjudits
in alla länets kommuner, landstinget, länsstyrelsen och Kalmar Folkrörelsearkiv. Idag förs fortsatta samtal mellan länsstyrelsen, folkrörelsearkivet och
kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås.
Utifrån den utredning som gjorts föreslås att en gemensam nämnd inrättas
med de samverkande kommunerna. En gemensam nämnd möjliggör effektiv
verksamhet och samverkan. Nämnden utgör arkivmyndighet med egen
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personal som kan arbeta i alla kommuners arkiv och fatta beslut om utlämning,
m.m.
För att Kalmar kommun ska kunna påbörja arbetet med ett gemensamt
Arkivcentrum och avropa hyresoffert, ge klartecken till ombyggnation av
lokaler samt upphandla hyllsystem så krävs ett ekonomiskt bindande besked av
alla parter.
Beskedet från kommunerna ska dessutom innehålla ett inriktningsbeslut om att
respektive kommun är villiga att gå vidare och bilda en gemensam nämnd för
Arkivcentrum. Den formella processen för att bilda denna nämnd genomförs
senare och formellt beslut om inrättande fattas av respektive fullmäktige.
Överläggning
Anders Saur, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Under överläggningen föreslår Christina Fosnes (M) att arbetsutskottet ska
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med tillägget att
Kalmar kommun bör undersöka möjligheterna att även inkludera näringslivets
arkivbehov i ett kommande Arkivcentrum.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
Christina Fosnes förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända utredning om
samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum till Länsstyrelsen i Kalmar län,
Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv och kommunerna Borgholm, Mörbylånga,
Oskarshamn och Torsås. Svar om medverkan och ekonomiskt ställningstagande i enlighet med kommunledningskontorets förslag önskas senast den
31 maj 2016.
Svaret från kommunerna ska även innehålla ett inriktningsbeslut om respektive
kommun är villiga att gå vidare och bilda en gemensam nämnd för Arkivcentrum.
Kalmar kommun beslutar för egen del att undersöka näringslivets arkivbehov i
ett kommande Arkivcentrum.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Tid
Tisdagen den 19 april 2016 kl. 8:30-8:35
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§ 40
Beslutande
Anders Andersson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Christina Fosnes

Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 april 2016.
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§ 40
Migrationsverkets förfrågan om aktivering av
evakueringsboende i beredskapsläge sommaren 2016
Dnr KS 2015/0903
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 april 2016.
Migrationsverkets förfrågan.
Bakgrund
Kalmar kommun har fått en förfrågan från Migrationsverket om att aktivera
evakueringsplatser i beredskap under perioden 1 juni 2016 – 31 augusti 2016
alternativt från 1 juli 2016 – 31 augusti 2016. Sedan tidigare är ett avtal skrivet
som gäller fram till 31 maj 2016.
Omfattningen är 200 platser som ska kunna beläggas inom 72 timmar efter att
Migrationsverket aviserat kommunen. Migrationsverkets ambition är att inte
belägga platserna. De gör en bedömning att de behövs i en form av beredskap.
Ersättningsreglerna gäller som tidigare enligt asylersättningsförordningen för
evakueringsplatser.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande:
Efter kontakter med berörda enheter på flera förvaltningar går det summera
svaren på följande sätt. Förfrågan gäller under semesterperioden där personalförsörjningen redan idag är ansträngd. Både socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen som bemannar boendet med kvalificerad personal söker vikarier
för sin ordinarie verksamhet. Även Röda Korset som har organiserat de
frivilliga på boendet har meddelat att de har svårt att ta på sig ansvaret att ta
hand om och organisera de frivilliga resurserna. Kost och lokalvård går att
ordna, men 72 timmars framförhållning gör att det krävs någon form av
beredskap och det innebär extra kostnader i form av personal. Flera har
framfört att det har varit en tuff vår och att behovet av semester är stort.
Utifrån ovanstående föreslås att Kalmar kommun meddelar Migrationsverket
att det inte är möjligt att aktivera evakueringsboende i beredskapsläge
sommaren 2016.
Kalmar kommun vill avslutningsvis meddela att även om vi säger nej till den
aktuella förfrågan så innebär det inte ett nej för framtida förfrågningar.
Kommunens inställning är att försöka bistå Migrationsverket med evakueringsplatser i så stor omfattning som är möjligt efter sommaren.
Överläggning
Kommundirektör Annette Andersson redogör för ärendet.
Under överläggningen föreslår Dzenita Abaza (S) att arbetsutskottet ska
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande tillägg:
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”Kalmar kommun ser positivt på att föra en dialog med hyresvärden för att
möjliggöra att Migrationsverket i egen regi bemannar lokalen under den
aktuella perioden.”
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
Dzenita Abazas förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med yttrandet från
kommunledningskontoret att meddela Migrationsverket att Kalmar kommun
inte har möjlighet att aktivera evakueringsboende i beredskapsläge sommaren
2016.
Kalmar kommun ser positivt på att föra en dialog med hyresvärden för att
möjliggöra att Migrationsverket i egen regi bemannar lokalen under den
aktuella perioden.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-29
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Tid
Tisdagen den 29 mars 2016 kl. 10:00-10:45
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 20-29
Beslutande
Jonas Lövgren (M)
Dzenita Abaza (S)
Ingemar Einarsson (C)
Anders Andersson (C)
Bertil Dahl (V)

ordförande

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Jonas Lövgren
ordförande

Anders Andersson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 april 2016.
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§ 20
Planbesked för fastigheten Vadstena 1:13, Revsudden
Dnr KS 2016/0247
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 mars 2016.
Yttrande.
Ansökan med situationsplan.
Bakgrund
Begäran om planbesked inkom till kommunen den 12 november 2015.
Sökanden, som inte själv är fastighetsägare, vill ta fram en detaljplan för att
möjliggöra avstyckning av fem nya tomter avsedda för enbostadshus.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete inte påbörjas för
fastigheten Vadstena 1:13. Förutsättningarna för en upprustning av
Revsuddevägen med förbättrad standard för fotgängare och cyklister är inte
utklarade. För att möjliggöra en god helhetslösning för nya bostäder och
ändamålsenlig struktur i området skulle även angränsande fastighet Vadstena
1:83 behöva planläggas samtidigt. Fastighetsägaren där har muntligt och
skriftligt motsatt sig planläggning.
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 18 beslutar planutskottet om
prioritering av planarbete.
Överläggning
Stadsarkitekt Björn Strimfors redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att inte påbörja detaljplanearbete för
fastigheten Vadstena 1:13.
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2.

§ 21
Förlängning av markreservation för Kalmarsundsregionens renhållare på del av fastigheten Smedby 1:3
Dnr KS 2015/0823
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 mars 2016.
Karta.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i november 2015 att bevilja Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) markreservation för del av fastigheten Smedby
1:3. Markreservationen löper ut den 3 maj 2016.
KSRR är i behov av att förändra sin verksamhet som idag bedrivs på
Tegelviken och ansöker om markreservation för en återvinningscentral på en
yta om ca 32 000 m2 på fastigheten Smedby 1:3 i Flygstaden. Övrig verksamhet
(administration, insamlingsverksamhet m.m.) avses att flyttas till Moskogens
avfallsanläggning.
I kommunens ”Riktlinjer för reservation och försäljning av mark” anges att
kommunen som huvudregel ska sälja marken direkt då ”det finns en intressent
för ett område med en antagen detaljplan och fastställt ändamål och
kommunen bedömer intressentens planer som tilltalande”. I fallet med KSRR
är detta inte möjligt eftersom miljöprövningen inte är klar, samt att KSRR inte
har med objektet i sin investeringsbudget förrän 2017. Byggnationen förväntas
komma igång under senare delen av 2017. Anläggningen förväntas tas i anspråk
under 2018. Kommunstyrelsens planutskott föreslås därför förlänga markreservationen med sex månader till den 29 september 2016.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för del av
fastigheten Smedby 1:3, för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR).
Markreservationen ska gälla till och med den 29 september 2016.

§ 22
Markreservation för JLW Fastigheter AB på del av
fastigheten Kläckeberga 10:1, Snurrom
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2016.
Karta.
Bakgrund
JLW Fastigheter AB har en tidigare markreservation på del av Kläckeberga
10:1 som gäller t o m den 30 april 2016. Kommunledningskontoret föreslår i
samråd med JLW Fastigheter AB en ny plats för markreservation då
kommunen har ett eget behov av den tidigare anvisade marken. Området för
markreservationen är ca 10 500 m². JLW Fastigheter AB vill på platsen uppföra
ca 70-80 stycken kooperativa hyresrätter.
Tidigare markreservation som beslutades den 2 februari 2016 ska upphöra att
gälla i och med beslut om ny markreservation.
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JLW Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling av privata
och anpassade livsstils-/seniorboende i södra Sverige med ett långsiktigt
ägande.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen reserverar enligt kommunledningskontorets förslag del av
fastigheten Kläckeberga 10:1 för JLW Fastigheter AB (org.nr 556987-7698).
Markreservationen ska gälla till och med den 31 juli 2016.

§ 23
Markanvisningsavtal med Kalmarhem AB på del av
fastigheten Tallhagen 2:13 m.fl., vid Tolvmannagatan,
Norrgårdsgärdet
Dnr KS 2016/0263
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2016.
Förslag till markanvisningsavtal.
Karta.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Kalmarhem
AB för mark vid Tolvmannagatan. En ny detaljplan där lämpligheten för
bostäder prövas, är under arbete och beräknas att kunna antas under 2016.
Markanvisningsavtalet med Kalmarhem omfattar del av fastigheterna Tallhagen
2:13 och Malmen 2:1. Området är avgränsat av Gröndalsvägen i norr,
Tolvmannagatan i söder, fastigheten Tumlaren 1 i öster och ny utformning av
Tolvmannagatan i väster. För att möjliggöra genomförandet av det nuvarande
förslaget till detaljplan krävs att nuvarande korsning mellan Lindövägen/
Tolvmannagatan och Gröndalsvägen stängs och ersätts av en ny korsning i ett
västligare läge, i förlängningen av Rådmansgatan.
Kalmarhem avser att på platsen bygga cirka 60-80 lägenheter. Samtliga
bostäder ska upplåtas med hyresrätt.
Enligt nuvarande förslag till detaljplan ges möjlighet att bygga cirka 6 300
kvadratmeter BTA. Med ett markpris på 1 750 kronor per kvadratmeter BTA
ges en total köpeskilling om cirka 11 miljoner kronor.
Överläggning
Under överläggningen föreslår samtliga ledamöter att planutskottet ska uttala
följande till protokollet:
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”Trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet. För
att kunna släppa fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och parkeringssituationen inklusive cykel- och gångtrafik löses.”
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för del av
fastigheterna Tallhagen 2:13 och Malmen 2:1 mellan Kalmar kommun och
Kalmarhem AB (org.nr. 556526-5906).
Kommunstyrelsen uttalar följande:
Trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet. För
att kunna släppa fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och parkeringssituationen inklusive cykel- och gångtrafik löses.

§ 24
Markanvisningsavtal med Glebe Fastighets AB på del
av fastigheten Spiggen 4 m.fl., vid Tolvmannagatan,
Norrgårdsgärdet
Dnr KS 2016/0263
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2016.
Förslag till markanvisningsavtal.
Karta.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Glebe
Fastighets AB för mark vid Tolvmannagatan. En ny detaljplan där lämpligheten för bostäder prövas är under arbete och beräknas att kunna antas under
2016.
Markanvisningsavtalet med Glebe omfattar cirka 5 300 kvadratmeter av
fastigheterna Spiggen 4 samt del av Malmen 2:1. Området avgränsas av
Tolvmannagatan i norr, Kalmar Energis transformator på Spiggen 3 i öster,
väg i väster och Kämnärsgatan i söder.
Glebe avser att bygga cirka 60-80 lägenheter. Samtliga bostäder ska upplåtas
med hyresrätt.
Enligt nuvarande förslag till detaljplan ges möjlighet att bygga cirka 5 300
kvadratmeter BTA. Med ett markpris på 1 850 kronor per kvadratmeter BTA
ges en total köpeskilling om cirka 9,8 miljoner kronor.
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Överläggning
Under överläggningen föreslår samtliga ledamöter att planutskottet ska uttala
följande till protokollet:
”Trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet. För
att kunna släppa fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och parkeringssituationen inklusive cykel- och gångtrafik löses.”
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för fastigheten
Spiggen 4 samt del av Malmen 2:1 mellan Kalmar kommun och Glebe
Fastighets AB (org.nr. 556661-5000).
Kommunstyrelsen uttalar följande:
Trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet. För
att kunna släppa fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och parkeringssituationen inklusive cykel- och gångtrafik löses.

§ 25
Köp av fastigheten Berga 10:1, vid Skälbyviken
Dnr KS 2015/1005
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 februari 2016.
Översiktskarta.
Gällande detaljplan.
Utdrag ur översiktsplan.
Överenskommelse om fastighetsreglering.
Förnyad inlösenbegäran den 2016-02-15.
Bakgrund
Överenskommelse har träffats med ägarna till Berga 10:1 om förvärv av
fastigheten, som ligger vid Skälbyviken norr om Ölandsleden. Under 2013
ansökte ägarna till fastigheten om planbesked för att möjliggöra bygglov för
1-2 hus för permanent boende. Negativt planbesked meddelades av
samhällsbyggnadsnämnden och ägarna begärde därefter inlösen.
I gällande detaljplan, antagen 1962, är fastigheten belägen inom område
betecknat som Rn-område (naturpark). Då kommunen är huvudman för
allmän platsmark innebär detta att äganderätten till marken ska lösas av
kommunen. I gällande översiktsplan om framtida markanvändning för Norra
staden ingår fastigheten i område för rekreation.
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Planutskottet beslutade den 26 januari 2016 att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för en vidare diskussion med markägarna om en
eventuell påbörjan av planarbete. Härefter har fastighetsägarna kommit in med
en förnyad begäran om inlösen.
För att beräkna marknadsvärdet på fastigheten har utgångspunkt varit Markoch miljödomstolens dom i målet om ersättning vid fastighetsreglering mellan
kommunen och ägaren till fastigheten Norrliden 2:12, belägen norr om
kommunens badplats med strandtomt vid Koudden i Norrliden. Då köpet av
fastigheten liknar en expropriation har ersättningen bestämts som ett
schablontillägg med 25 procent på marknadsvärdet i enlighet med gällande
lagstiftning. Ersättningen har diskuterats med kommunens ombud i domstolsförhandling.
Fastigheten har en tomtstorlek på 1 850 m2, två äldre fritidshus samt uthus i trä
med en boyta på 52 m2. Taxeringsvärdet är 2 043 000 kronor varav markvärde
1 911 000 kronor och byggnadsvärde 132 000 kronor.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen får köpa fastigheten Berga 10:1 på de villkor som framgår
av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Berga 10:1 och
Berga 10:2.
Kommunens utgift på 4 000 000 kronor för köpet hanteras inom ramen för
omdisponering inom befintlig budgetram för investeringar/markförvärv.

§ 26
Försäljning av fastigheten Bläcksvampen 20 (tidigare
del av fastigheten Tegelviken 2:4), Tegelviken
Dnr KS 2016/0096
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 mars 2016.
Köpekontrakt.
Plankarta.
Bygglov.
Bakgrund
Detaljplan för Bläcksvampen 5 och del av Tegelviken 2:4 vid Jungs väg vann
laga kraft den 24 februari 2016. Syftet med detaljplanen är bl a att ge möjlighet
för uppförande av tre stycken flerbostadshus med ca 30 stycken lägenheter på
den nybildade fastigheten Bläcksvampen 20. Områdets areal är ca 6 367 m².
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Kommunstyrelsen godkände den 3 februari 2015 förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och Lindö Elmontage AB, där priset för
byggrätten anges med 1850 kronor/m² BTA exklusive anläggningsavgifter.
Köpeskillingen 6 208 984 kronor bygger på ovan nämnt BTA-pris (inklusive
indexuppräkning) i förhållande till utnyttjad BTA på 3 331 m² via sökt bygglov.
Lindö Elmontage AB har beviljats bygglov för byggnation av tre stycken
flerbostadshus innehållande 30 stycken bostadsrätter, totalt 3 331 m² BTA.
Lindö Elmontage AB önskar förvärva fastigheten via det nybildade helägda
dotterbolaget Tegelviken Fastighets AB.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Bläcksvampen 20 till Tegelviken Fastighets AB (org.nr 559049-6518), för en köpeskilling av 6 208 984
kronor.

§ 27
Försäljning av fastigheterna Täljstenen 3-7, Norrliden
Dnr KS 2016/0270
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 mars 2016.
Karta.
Bakgrund
Fastigheterna Täljstenen 3-7 är sedan 1 juli 1977 upplåtna med tomträtt till
Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 21.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, § 182, om
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har
tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag.
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit
bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheterna. Efter förhandling har
föreningen accepterat erbjudandet om friköp för ett belopp av 6 523 200
kronor. Detta har beräknats med utgångspunkt av våningsyta samt markvärde
om 900 kr/m2 BTA (bruttoarea), vilket har bedömts av värderingsföretag.
Fastigheten har en tomtstorlek på 18 715 m2 totalt för fastigheterna inkl.
samfälligheten Täljstenen s:2, där varje fastighet har andel.
Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på
totalt 155 504 kronor för tomträttsfastigheterna Täljstenen 3-7.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
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Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheterna Täljstenen 3-7 för
6 523 200 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 21
(org nr 732400-3651).

§ 28
Försäljning av del av fastigheten Lindeberga 1:57,
Majavallen i Lindsdal
Dnr KS 2013/0989
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2016.
Karta.
Illustrationer.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om försäljning av mark på Majavallen
till Boklok Housing AB, SHH Projekt nr 24 AB (Svenska Hyreshus AB) och
GBJ Majavallen AB. Hittills har Boklok byggt 18 bostadsrätter. Ytterligare 24
bostadsrätter är under uppbyggnad av GBJ.
Den del av Lindeberga 1:57 som försäljningsbeslutet avser har tidigare varit
markanvisat till Boklok, men de har meddelat att de inte kommer genomföra
mer byggnation på området. Därefter har två aktörer anmält intresse för att
köpa området och bygga bostäder där. Den samlade bedömningen är att
Eriksson och Ahlqvist är den mest lämpliga aktören för kommunen att gå
vidare med. Eriksson och Ahlqvist AB har tidigare byggt både hyres- och
bostadsrätter i Ljusstaden.
På Majavallen avser de att bygga 24 lägenheter som ska upplåtas med hyresrätt.
Total yta är cirka 1400 kvadratmeter BTA. Kommunstyrelsen har tidigare
beslutat att sälja marken för flerbostadshus för 500 kronor per kvadratmeter
BTA, detta ger en total köpeskilling på cirka 700 000 kronor exklusive
anläggningsavgift för vatten och avlopp.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Lindeberga 1:57 enligt kommunledningskontorets skrivelse, till Eriksson och Ahlqvist AB (org.nr. 5567950786) för 500 kronor per kvadratmeter BTA, totalt cirka 700 000 kronor.
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§ 29
Stadsarkitekten informerar
Överläggning
Björn Strimfors, stadsarkitekt, informerar om utvecklingsidéer för norra
delarna av Kalmar.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Kommunstyrelsens personaldelegation

Tid
Onsdagen den 6 april 2016 kl. 13:00
Plats
Personalenheten
Omfattning
§ 14-18
Beslutande
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)
Dzenita Abaza (S)
Ersättare
Michael Ländin (S)
Övriga
Anne Elgmark, personalchef
Mats Gustafsson, förhandlingschef
Ylva Gorton, enhetschef kommunhälsan
Magnus Appert, kommunhälsan
Lars-Rune Ehrnborg, omsorgsförvaltningen
Annika Eriksson, socialförvaltningen

§ 14
§ 14

Sekreterare

Mats Gustafsson
Justeras

Bertil Dahl
Ordförande

Carl-Henrik Sölvinger
Vice ordförande

Justeringsdatum

Justeringsdatum

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
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Behandling av mötesärende
§ 14
Rekrytering av semestervikarier
Dnr KS 2016/0321
Bakgrund
Lars-Rune Ehrnborg, omsorgsförvaltningen och Annika Eriksson,
socialförvaltningen ger en lägesrapport om hur det går med rekrytering av
semestervikarier till äldreomsorg och socialtjänst.
4 april har det kommit in 970 sökande till semestervikariat.
Förvaltningarna arbetar mer med utåtriktade aktiviteter för att göra reklam om
att arbeta inom vård och omsorg. Man annonserar, finns på mässor,
arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet och gymnasieskolorna.

Personaldelegationen tackar för informationen
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§ 15
Traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster
Dnr KS 2016/0323
Bakgrund
Regeringen beslutade om tre nya arbetsmarknadsåtgärder under slutet av
2015.
Traineejobb
Traineejobb syftar till att möjliggöra anställning för de arbetstagare som
uppfyller förutsättningarna enligt förordningen. Det betyder, enligt gällande
förordning, att det rör ungdomar som varit arbetslösa 3 alternativt 6
månader beroende på området för anställningen.
Arbete ska kombineras med utbildning.
Traineejobben ska stimulera för framtida kompetensförsörjning och gäller
inom vissa områden för välfärdssektorn och även i bristyrkesområden.
Syftet är att avslutade studier ska kunna leda till en varaktig anställning
inom traineejobbets yrkesområde.
Särskilt anställningsstöd får lämnas för 50 procent av en anställning på
heltid under, enligt vad som aviserats i höstens budgetproposition, högst
24 månader inom välfärdssektorn respektive 12 månader inom
bristyrkesområden.

Utbildningskontrakt
Utbildningskontrakt syftar till att en arbetslös ungdom ska studera inom
kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola med målsättningen att
fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningskontrakt ingås mellan
Arbetsförmedlingen, ungdomen själv och den kommun som ungdomen är
bosatt i.
Utbildningskontrakt kan kombineras med både praktik och arbete. Enligt
förordningen (2015:502) anges, bland annat, att statsbidrag för anordnat
arbete eller praktik inte får avse arbete eller praktik som ersätter arbete som
redan utförs inom kommunens ordinarie verksamhet.

Extratjänster
I förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd anges att en
anvisning i form av extratjänst får göras för den som sedan 450 dagar deltar
i jobb- och utvecklingsgarantin. Anvisning får göras för högst 12 månader i
taget till anställning inom hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen, verksamhet enligt skollagen, äldreomsorg enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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Detta har hänt i Kalmar kommun så här långt
När budgetpropen hade kommit informerade vi de fackliga
organisationerna om förslagen kring trainee, utbildningskontrakt och
extratjänster. Det gjorde vi i maj 2015.
När förordningstexterna kommit hade vi ett nytt möte och gick igenom
med de fackliga organisationerna lite mer detaljer. Det gjorde vi i augusti.
Sedan har vi haft ytterligare möten med de fackliga organisationerna.
Vi har också pratat med berörda förvaltningschefer och personalutvecklare
för att ”bana vägen” för trainee.
Vi har också sedan våren 2015 haft kontakter med AF kring åtgärderna och
inväntat att de skulle få sitt handläggarstöd = veta hur insatserna ska
hanteras.
I augusti skrev vi på ett utbildningskontrakt för en kvinna som skulle
studera heltid. Sedan dess har ytterligare ett utbildningskontrakt på heltid
tecknats och ett till kan vara på gång.
Vi har riggat hur trainee ska gå till tillsammans med AF och facken: fyra
dagars studier via Kunskapsnavet och en dags anställning med
kollektivavtalsenlig lön.
Personaldelegationen antog det centrala kollektivavtalet som lokalt avtal
2015-12-09.
Vi sökte under hösten statsbidrag för trainee och blev beviljat detta från
Skolverket. Det blev dock inga personer anvisade till trainee 2015 och
fortfarande har inga anvisats.
Statsbidrag har även sökts och beviljats för 2016.
Under oktober månad hade vi särskilt möte med AF och diskuterade då
endast extratjänsterna. Då var inte deras handläggarstöd uppdaterat.
Inga personer har anvisats till extratjänster (inte A-kasseberättigande, bara
75 % anställning…). Vi har istället föreslagit AF att anvisa personer från
FAS 3 till de ”vanliga” anställningar vi kan placera på.
Från och med 160201 skrivs inga personer in i FAS 3.
Den 10 mars när vi hade vårt senaste möte med AF såg det ut så här i hela
Sverige: 181 extratjänster, 15 trainee inom bristyrken, 78 trainee inom
välfärden och 539 utbildningskontrakt.
AF har bjudit in 300 ungdomar till ett informationsmöte om trainee, 5
ungdomar kom. Det visade sig att bara 1-2 av dessa tillhörde målgruppen.
Kalmar kommun och AF har nu sökt om 300 000 kronor från DUA
(Delegationen för unga i arbete) som vi ska använda för att anställa en
person som kan söka upp ungdomarna på ett annat sätt – och se om vi
därigenom kan få ungdomar intresserade för trainee.
Personaldelegationen fattar inget beslut med anledning av frågan.
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§ 16
Kompetensförsörjning och rekrytering
Dnr KS 2016/0319

Bakgrund
Granskningsrapport av revisionen 2015 som konstaterade följande
utvecklingsområden: Övergripande plan och redovisning till KS (Redovisning
klar i ”Personalöversikt 2015”)
Arbetsgrupp gör gemensam plan för kommunen
Övrigt att kommentera: Brister i lyhördhet/anpassning av utbildningssystemet.
Många arbetslösa står långt ifrån arbetsmarknaden. Tillgång till utbildad
personal – större konkurrens
Bristyrken 2015:
Lärare, Förskollärare
Sjuksköterska – distrikt, geriatrik, psykiatri
Socionom
Deltidsbrandmän
Överförmyndarhandläggare
Lantmätare
Undersköterskor och omsorgsassistenter framförallt till vikariat
IT-specialister
Socialsekreterare
Handledare till ensamkommande barn
Ingenjörer/projektledare med inriktning mot infrastruktur/gata, exploatering,
entreprenad, fastighet, bygg
Upphandlare med erfarenhet av LOU
Arkitekter inriktning bygglov
Enhetschefer inriktade mot socialtjänst, funktionsnedsättning, omsorg,
detaljplanering och bygglov
Fritidspedagog
Fysioterapeut
Åtgärder:
Löneglidning, kvarköp
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Tagit in pensionärer, vårdbiträden, barnskötare, tillfälliga ersättare, vakanser
I enstaka fall använt konsulter eller bemanningsföretag
Utökat vår närvaro på sociala medier
Deltar i olika typer av mässor för arbetslösa, gymnasiet samt universitet
Öppet Hus på Brandkåren, riktade aktiviteter på plats och mot arbetsplatser
där deltidskårerna finns
Kompetensinventering och kompetenshöjning av anställda
Samarbete med Linnéuniversitetet och andra
Ex-jobb/uppsatser/uppdrag
Praktikplatser
Fadderföretag och mentorskap
Gästföreläsningar
Studentmedarbetare
Arbetsmarknadsdagar: Generella och branschfokuserat.
”Flytta in.”
Samarbete med utbildningar och/eller kurser. Påverka utbildningar – inriktning
och fler hit
Uppdragsutbildningar, utvärderingar, undersökningar
Forskningssamarbete
Personaldelegationen fattar inget beslut med anleding av frågan.
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Kommunstyrelsens
personaldelegation

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-06

§ 17
Koncentrerad administration och ny tillhörighet för
personalutvecklare
Dnr KS 2016/0322
Bakgrund
Ur förstudierapporten: Ett första steg för att koncentrera administrativa
resurser är att starta med ekonomi- och löneadministration. De båda
processerna koncentreras till en gemensam funktion på KLK. Processerna bör
ligga på KLK då båda innehåller strategiska delar. I andra steget där även
processerna för budget/uppföljning/controlling och personalutveckling
koncentreras till samma gemensamma funktion, så tillförs ytterligare strategiskt
ansvar.”
Beslut om koncentrerad administration och organisering av
personalfunktionerna:
Ekonomi- och löneadministration ska koncentreras enligt steg 1 i förstudiens
förslag.
Enheten bildas fysiskt när den centrala administrationen för flertalet av
förvaltningarna flyttar till gemensamma lokaler.
Med start nu ska alla förvaltningar arbeta för effektivisering och
kvalitetshöjning – ex. beställningsportal, koncentrera flöden på ett färre antal
personer och samverkan mellan förvaltningar.
KLK/ekonomi- och personalenhet får i uppdrag att ta fram handlingsplan för
att i nära samverkan leda och sätta fokus på effektivitet och kvalitet.
Förvaltningarna ansvarar för effektiviseringen och får också behålla
besparingen.
Organisation och ledning ska bestämmas för den nya enheten. Funktionen
placeras under ekonomienheten med Anna Johansson som chef.
Redovisning till kommundirektör 31/12 2016, löpande avstämning i
förvaltningschefsgruppen.
Besparingskrav får övervägas när den fysiska enheten bildas.
Parallellt med detta samlas personalutvecklarna under personalenheten med
Mats Gustafsson som chef. Övriga funktioner på nuvarande personalenhet
ligger kvar under Anne Elgmark.
Personaldelegatinen fattar inget beslut med anledning av frågan.
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2016-04-06

§ 18
Lön politiska sekreterare
Dnr
Personadelegationen beslutade 2015-04-15 att framtida löneökningar för
politiska sekreterare årligen ska följa snittutfallet för kommunanställd personal.
För 2016 blir löneökningen 803 kr för politiska sekreterare i Kalmar kommun.
Löneökningen gäller från 2016-04-01.
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Kommunstyrelsens
personaldelegation

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Övriga frågor
Kommunhälsan
Ylva Gorton presenterar sig som ny chef på kommunhälsan och berättar om
sina tankar och ideér om kommunhälsans framtida arbete.

Nya LAS-regler
Från och med den 1 maj 2016 gäller ny konverteringsregel i Lagen om
anställningsskydd (LAS). Konverteringsregel gäller Allmän visstidsanställning
(AVA).
Regeln som tillförs § 5 i LAS innebär att en AVA under vissa förutsättningar
konverteras till en tillsvidareanställning även om anställningarna inte ägt rum
under en femårsperiod. För att en konvertering ska ske enligt de nya
bestämmelserna krävs att arbetstagare varit anställd i AVA i sammanlagt mer
än två år och då haft på varandra följande AVA, vikariat eller
säsongsanställningar.
Med att anställningarna ska ha följt på varandra avses att det inte har passerats
mer än sex månader mellan att en anställning avslutats och en ny påbörjats.
Har mer än sex månader passerat bryts således den ”kedja” av tidsbegränsade
anställningar som måste föreligga för att konvertering enligt den nya
bestämmelsen ska aktualiseras.
Efter den 1 maj kommer alltså en allmän visstidsanställning att kunna
konverteras på tre olika grunder:
1. AVA har pågått sammanlagt mer än två år inom en femårsperiod (5 §
andra stycket LAS i dag).
2. AVA har i kombination med vikariat pågått mer än tre år inom en
femårsperiod (AB § 4 mom. 4)
3. AVA har pågått mer än sammanlagt två år och bildar tillsammans med
vikariat och säsongsanställningar en kedja bakåt i tiden med max sex
månader mellan var och en av dessa anställningar (utan att
konvertering sker redan på grund av en tillämpning av 1. Eller 2.)
(Nya konverteringsregeln)

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Mars 2016
Portföljförmögenhet per 2016-03-31
Antal andelar
Andelskurs

889 322,2302 St
3 380,3996 Kr

Svenska aktier/fonder
50,92% 1
Utländska aktier/fonder
8,21%
Obligationer
34,22% 1
Vinstandelslån
0,50%
Räntefonder
3,70%
Upplupna räntor, värdepapper 0,19%
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
2,15%
Ej bokförd likviditet
0,20%
Öppen position köpoptioner
-0,10%
Summa förmögenhet

530
246
028
15
111
5

886
836
796
000
312
745
8
64 595
6 075
- 2 991

130
758
080
000
458
662
541
012
160
279

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

3 006 264 521 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-03
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

9,76%
9,39%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

8,97%
8,26%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex
Aktiv risk
Informationskvot

0,91
0,95
2,44%
0,15

Avkastning per 2016-03-31
Från datum Portföljen
Index
2016-02-29
1,61%
0,99%
01-31
4,08%
2,25%
2015-12-31
-0,34%
-0,84%
11-30
-3,14%
-3,13%
10-31
-1,58%
-1,45%
09-30
2,41%
2,04%
08-31
-0,58%
-0,37%
07-31
-4,74%
-3,17%
06-30
-2,21%
-0,36%
05-31
-5,98%
-3,99%
04-30
-5,38%
-3,64%
03-31
-3,94%
-3,57%
2014-12-31
5,57%
4,81%
2013-12-31
17,77%
16,80%
2012-12-31
35,00%
32,56%
2011-12-31
51,74%
45,75%
2010-12-31
43,14%
41,83%
2009-12-31
63,22%
61,85%
2008-12-31
102,14% 104,29%
2007-12-31
70,61%
70,64%
2006-12-31
67,06%
70,82%
2005-12-30
96,38%
95,12%
2004-12-30
143,61% 133,19%
2003-12-30
178,06% 165,92%
2003-02-28
238,04% 223,41%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy
Differens
0,62%
1,83%
0,51%
-0,01%
-0,13%
0,36%
-0,21%
-1,57%
-1,85%
-1,99%
-1,73%
-0,37%
0,76%
0,96%
2,44%
5,99%
1,31%
1,38%
-2,15%
-0,03%
-3,75%
1,27%
10,42%
12,14%
14,63%

Utveckling andelsvärde för perioden 2015-03 - 2016-03
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

Aktier

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
1 778
59,1%
20%-60%

Total utlandsandel

247

8,2%

Max 15%

Aktier i övriga länder *)

34

1,1%

Max 5%

Enskild motpart
exkl svenska staten
- Swedbank
- Svenska Handelsbanken
- Nordea
- SEB
- Volvo

Max 10%
195
153
145
135
96

6,5%
5,1%
4,8%
4,5%
3,2%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag

552

18,4%

Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2015-04-20
Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare
Landstinget i Kalmar
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun
Mönsterås kommun
Hultsfreds kommun
Nybro kommun
Kalmar kommun
Högsby kommun
Mörbylånga kommun
Torsås kommun
Emmaboda kommun
Summa

Andel i procent
47,18%
20,96%
5,94%
4,94%
4,48%
3,71%
3,52%
3,15%
2,83%
1,67%
1,62%
100.00%

Insatt kapital

Nuvärde Utveckling

487 176 000
1418 455 499
440 000 000
630 260 815
51 000 000
178 439 011
51 021 000
148 359 723
39 009 000
134 813 626
50 000 000
111 504 856
50 000 000
105 693 144
26 375 000
94 643 993
24 500 000
85 016 842
32 500 000
50 297 168
16 850 000
48 779 845
1 268 431 000 3 006 264 521

Insatt/uttag
2016

191,2%
43,2%
249,9%
190,8%
245,6%
123,0%
111,4%
258,8%
247,0%
54,8%
189,5%
137,0%

55%
0%
45%

35%

2015-03-31

KLP

|
2015-05-31

|
2015-08-31

|
2015-11-30

|
2016-02-29

25%
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Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Mars 2016

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-03
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

250%

200%

55%

150%
45%

100%

35%
50%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
25%
2016-01-31
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Mars 2016

14,12%
13,83%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

15,21%
17,11%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

0,83
0,72

Aktiv risk
Informationskvot

4,05%
0,07

Fem största innehaven 2016-03-31
Hennes & Mauritz B
Investor B
Nordea
SCA B
Volvo B

95
93
81
78
70

475
290
900
647
121

890
040
000
000
700

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2016-03-31
2015-12-31

Övriga

Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

Utland

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-03

Teleoperatörer

1 824 145 785 Kr

Sällanköpsvaror

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Material

Summa förmögenhet

530 886 130
246 836 758
8 195
43 330 821
6 075 160
- 2 991 279

Branschfördelning 2016-03-31 och 2015-12-31
Differens
0,34%
2,84%
25%
2,85%
2,74%
20%
1,71%
1,10%
15%
1,30%
0,49%
-0,37%
10%
0,04%
-0,12%
5%
1,80%
1,61%
0%
3,39%
+0,4% -1,3% +0,9% +0,6% -0,5% -0,1% -1,1% +0,3% +0,8%
-0,64%
0,27%
2,17%
-1,17%
-20,86%
19,29%
14,15%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-03 - 2016-03
10,74%
Portföljen
Index
8,17% 5%
8,58%
18,37%
IT

83,92% 1
13,53%
0,00%
2,38%
0,33%
-0,16%

Avkastning per 2016-03-31
Från datum Portföljen
Index
2016-02-29
2,27%
1,93%
01-31
6,84%
4,00%
2015-12-31
-0,57%
-3,42%
11-30
-4,58%
-7,32%
10-31
-2,24%
-3,95%
09-30
3,79%
2,70%
08-31
-0,54%
-1,85%
07-31
-7,17%
-7,66%
06-30
-3,42%
-3,04%
05-31
-9,18%
-9,22%
04-30
-8,24%
-8,11%
03-31
-6,10%
-7,90%
2014-12-31
8,24%
6,63%
2013-12-31
26,87%
23,48%
2012-12-31
57,36%
57,99%
2011-12-31
84,31%
84,04%
2010-12-31
61,35%
59,19%
2009-12-31
100,53% 101,70%
2008-12-31
186,74% 207,60%
2007-12-31
106,77%
87,48%
2006-12-31
96,76%
82,61%
2005-12-30
144,60% 133,86%
2004-12-30
226,97% 218,80%
2003-12-30
293,54% 284,96%
2003-02-28
463,09% 444,73%

Industri

Svenska aktier/fonder
Utländska aktier/fonder
Upplupen bankränta
Likviditet
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner

323 950,4383 St
5 630,9409 Kr

Hälsovård

Antal andelar
Andelskurs

Finans och fastighet

Portföljförmögenhet per 2016-03-31

Aktieinnehav
100%
90%
80%

0%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

2015-03-31

KLP

|
2015-05-31

|
2015-08-31

|
2015-11-30

|
2016-02-29
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Mars 2016
Affär

Ej bokförd likviditet
Affärsdag Likviddag

Antal/Nom belopp

Köp av Hennes & Mauritz B 2016-03-31 2016-04-04
Köp av Swedbank A
2016-03-31 2016-04-04
Köp av Investor B
2016-03-30 2016-04-01
Köp av Swedbank A
2016-03-30 2016-04-01
Summa köp
Sälj av Raysearch Laboratories2016-03-31 2016-04-04
SK Swedbank A/1606/185
2016-03-31 2016-04-01
Sälj av XACT BEAR 2
2016-03-30 2016-04-01
Sälj av XACT BEAR 2
2016-03-30 2016-04-01
Summa sälj
Summa ej bokförd likviditet
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Söderberg & Partners
SEK
548 099,11
Handelsbanken
SEK
8 114 438,79
SWEDBANK
SEK 18 869 219,59
SEB
SEK 15 799 063,41
Summa
43 330 820,90

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,4760
DKK
11,7500
NOK

Kurs
1,2412
0,9820

30
25
20
50

Kurs/Ränta

000
000
000
000

272,65
175,16
287,19
176,21

67 392
250
130 000
120 000

121,32
1,50
99,95
99,85

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
0,00
0,00
0,00
0,00
8 194,73
0,00
0,00
0,00
8 194,73
0,00

Valuta
EUR
USD

Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto
8
4
5
8

179
379
743
810

472
059
803
696

8 175 846
36 844
12 993 500
11 982 000

8 179 472
4 379 059
5 743 803
8 810 696
27 113 030
8 175 846
36 844
12 993 500
11 982 000
33 188 190
6 075 160

0 SEB
0 Handelsbanken
0 Handelsbanken
0 Handelsbanken
0
4 259 776 SEB
36 844 Handelsbanken
13 259 037 Handelsbanken
12 239 111 SEB
29 794 769

Ränta
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%

Kurs
9,2588
8,1708

Övriga skulder och fodringar
Text
Belopp
Öppen position köpoptioner
2 991 279
Summa skulder
2 991 279

KLP
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KLP-Aktieportföljen 31 Mars 2016
Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-03
Portföljen

Index

Aktieinnehav
100%

90%

80%
385%
70%
330%
60%
275%
50%
220%

40%

165%

30%

110%

20%

55%

0%
2003-02-28

KLP

10%

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
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|
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|
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|
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Portföljsammandrag, aktier

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-03-31
Benämning

Finans och fastighet
Catella B
Hemfosa Fastigheter AB
Investor B
Nordea
Pandox b
Platzer Fastigheter AB
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

Innehav

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

Depå

311
180
324
1 050
150
500
900
375
588

000
000
600
000
000
000
000
000
653

19,30
89,25
287,40
78,00
141,20
44,50
77,55
174,90
103,30

436 877 695
6 002 300
16 065 000
93 290 040
81 900 000
21 180 000
22 250 000
69 795 000
65 587 500
60 807 855

382 255 417,83
6 040 730,00
9 292 885,00
73 012 465,34
63 564 329,52
16 026 117,00
13 860 778,00
75 720 605,59
52 316 791,69
72 420 715,69

19,42
51,63
224,93
60,54
106,84
27,72
84,13
139,51
123,03

14,29
- 0,64
72,87
27,77
28,85
32,16
60,52
- 7,83
25,37
- 16,04

54 622 277
- 38 430
6 772 115
20 277 575
18 335 670
5 153 883
8 389 222
- 5 925 606
13 270 708
- 11 612 861

24,58
0,34
0,90
5,25
4,61
1,19
1,25
3,93
3,69
3,42

SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken

Hälsovård
AstraZeneca
Camurus
Elekta B
Getinge B
Meda A
Raysearch Laboratories B
Swedish Orphan Biovitrum

34
100
834
140
108
250
320

000
000
000
000
000
000
000

459,80
68,00
60,65
187,10
151,10
120,50
113,80

182 069 100
15 633 200
6 800 000
50 582 100
26 194 000
16 318 800
30 125 000
36 416 000

156 097 500,01
17 046 019,27
6 443 127,00
53 162 235,10
26 317 997,26
9 169 169,17
15 802 232,05
28 156 720,16

501,35
64,43
63,74
187,99
84,90
63,21
87,99

16,64
- 8,29
5,54
- 4,85
- 0,47
77,97
90,64
29,33

25 971 600
- 1 412 819
356 873
- 2 580 135
- 123 997
7 149 631
14 322 768
8 259 280

10,24
0,88
0,38
2,85
1,47
0,92
1,69
2,05

SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Industri
ABB Ltd
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Bravida Holding
Bulten AB
Hexagon B
Intrum Justitia
Loomis B
NCC B
Sandvik
Skanska B
SKF B
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B

190
74
160
269
244
50
120
100
150
780
352
259
200
175
787

000
700
000
000
000
000
000
000
000
000
500
500
000
000
000

158,50
204,30
191,40
59,75
74,50
316,00
286,40
229,50
295,70
84,00
185,30
146,60
160,60
89,40
89,10

514 491 610
30 115 000
15 261 210
30 624 000
16 072 750
18 178 000
15 800 000
34 368 000
22 950 000
44 355 000
65 520 000
65 318 250
38 042 700
32 120 000
15 645 000
70 121 700

399 522 676,71
25 832 353,01
17 773 226,19
13 953 505,00
12 374 845,00
17 190 987,88
14 536 777,00
15 422 857,51
10 175 746,72
29 331 271,67
66 668 923,36
44 336 548,62
40 662 769,39
17 055 689,89
7 235 357,25
66 971 818,22

135,96
237,93
87,21
46,00
70,45
290,74
128,52
101,76
195,54
85,47
125,78
156,70
85,28
41,34
85,10

28,78
16,58
- 14,13
119,47
29,88
5,74
8,69
122,84
125,54
51,22
- 1,72
47,32
- 6,44
88,32
116,23
4,70

114 968 933
4 282 647
- 2 512 016
16 670 495
3 697 905
987 012
1 263 223
18 945 142
12 774 253
15 023 728
- 1 148 923
20 981 701
- 2 620 069
15 064 310
8 409 643
3 149 882

28,94
1,69
0,86
1,72
0,90
1,02
0,89
1,93
1,29
2,50
3,69
3,67
2,14
1,81
0,88
3,94

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

1 112 000
817 000
375 805

19,80
81,30
66,00

113 242 830
22 017 600
66 422 100
24 803 130

116 291 233,04
16 999 797,00
78 920 495,04
20 370 941,00

15,29
96,60
54,21

- 2,62
29,52
- 15,84
21,76

- 3 048 403
5 017 803
- 12 498 395
4 432 189

6,37
1,24
3,74
1,40

SEB
Swedbank
SEB

Material
Boliden
SCA B

185 649
310 000

129,90
253,70

102 762 805
24 115 805
78 647 000

75 718 197,04
21 104 459,48
54 613 737,56

113,68
176,17

35,72
14,27
44,01

27 044 608
3 011 346
24 033 262

5,78
1,36
4,42

SEB
SEB

Sällanköpsvaror
Autoliv
Hennes & Mauritz B

14 000
352 700

965,00
270,70

108 985 890
13 510 000
95 475 890

86 936 238,93
14 172 710,35
72 763 528,58

1 012,34
206,30

25,36
- 4,68
31,21

22 049 651
- 662 710
22 712 361

6,13
0,76
5,37

Swedbank
SEB

1 360 000

42,17

57 351 200
57 351 200

66 054 608,14
66 054 608,14

48,57

- 13,18
- 13,18

- 8 703 408
- 8 703 408

3,23
3,23

Swedbank

IT
Acando b
Ericsson B
KnowIT

Teleoperatörer
Telia Sonera

KLP
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Portföljsammandrag, aktier

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-03-31
Benämning

Innehav

Utland
Alfred Berg Fastighetsfond
Autocall Amerikanska 200714
Autocall BRC 200916
Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag månad 200917
Autocall Vattenbolag Månadsvis
Handelsbanken Hållbar Energi
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
NDA Bevis Nordiska Bolag
OPM Private Equity
Save Earth Fund
Strukturinvest BRIC
Strukturinvest Global AC
SWB Bevis Energieffktiv 191120

189
150
100
150
120
200
120
120
445
200
120
99
143
120
100
100

005
000
000
000
000
000
000
000
064
000
000
047
828
000
000
000

Övriga
XACT BEAR 2

150 000

Summa aktier

KLP

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

137,50
67,18
106,80
89,25
75,10
88,13
78,82
87,30
122,37
83,40
75,03
194,07
127,50
52,44
63,63
97,70

246 836 758
25 988 190
10 077 000
10 680 000
13 387 500
9 012 000
17 626 000
9 458 400
10 476 000
54 462 490
16 680 000
9 003 600
19 221 698
18 338 080
6 292 800
6 363 000
9 770 000

248 835 497,33
23 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
12 000 000,00
20 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00
43 574 174,61
17 764 000,00
12 000 000,00
10 331 172,70
14 500 000,02
11 666 150,00
10 000 000,00
10 000 000,00

121,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,91
88,82
100,00
104,31
100,81
97,22
100,00
100,00

- 0,80
12,99
- 32,82
6,80
- 10,75
- 24,90
- 11,87
- 21,18
- 12,70
24,99
- 6,10
- 24,97
86,06
26,47
- 46,06
- 36,37
- 2,30

- 1 998 739
2 988 190
- 4 923 000
680 000
- 1 612 500
- 2 988 000
- 2 374 000
- 2 541 600
- 1 524 000
10 888 315
- 1 084 000
- 2 996 400
8 890 525
3 838 080
- 5 373 350
- 3 637 000
- 230 000

13,88
1,46
0,57
0,60
0,75
0,51
0,99
0,53
0,59
3,06
0,94
0,51
1,08
1,03
0,35
0,36
0,55

100,70

15 105 000
15 105 000

15 298 889,25
15 298 889,25

101,99

- 1,27
- 1,27

- 193 889
- 193 889

0,85
0,85

14,91

230 712 630

1 777 722 888 1 547 010 258,29

Upplupen
ränta

0,00

Andel av
portföljen

Depå

Alfred Berg
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
OPM Optimized Portfolia M-ment
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank

100,00
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Optioner

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-03-31
Benämning

Optionstyp

Antal
kontrakt

ABB Ltd/1605/165
Atlas Copco A/1604/210
Autoliv/1605/1020
Boliden/1604/140
Boliden/1604/145
Boliden/1605/155
Elekta B/1604/63
Elekta B/1604/70
Elekta B/1605/67
Ericsson B/1604/85
Ericsson B/1605/82.50
Getinge B/1605/200
Hennes & Mauritz B/1604/300
Hennes & Mauritz B/1605/295
Hexagon B/1604/305
Hexagon B/1604/310
Investor B/1605/300
Meda A/1604/155
Nordea/1605/90
Sandvik/1604/87.50
SCA B/1605/260
Skandinaviska Enskilda Banken A/1605/90
Skandinaviska Enskilda Banken A/1606/92.50
SKF B/1605/150
Swedbank A/1605/180
Swedbank A/1606/185
Swedish Orphan Biovitrum/1604/110
Trelleborg B/1605/160
Volvo B/1605/92.50
Summa

Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

1 000,00
700,00
140,00
300,00
300,00
300,00
400,00
200,00
500,00
1 600,00
800,00
600,00
500,00
500,00
300,00
200,00
200,00
1 080,00
1 000,00
800,00
900,00
1 500,00
1 000,00
800,00
500,00
250,00
400,00
400,00
800,00

KLP

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
100
70
14
30
30
30
40
20
50
160
80
60
50
50
30
20
20
108
100
80
90
150
100
80
50
25
40
40
80

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erhållen
premie
309 488
99 085
144 575
79 583
39 495
49 890
34 840
24 250
43 550
149 032
106 218
117 600
164 569
55 925
78 105
32 250
64 845
142 182
72 250
74 516
353 700
113 952
84 722
188 480
88 425
36 844
34 840
141 480
66 588
2 991 279

Anskaffningsvärde

0

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde
158,50
204,30
965,00
129,90
129,90
129,90
60,65
60,65
60,65
81,30
81,30
187,10
270,70
270,70
316,00
316,00
287,40
151,10
78,00
84,00
253,70
77,55
77,55
146,60
174,90
174,90
113,80
160,60
89,10

15 850 000
14 301 000
13 510 000
3 897 000
3 897 000
3 897 000
2 426 000
1 213 000
3 032 500
13 008 000
6 504 000
11 226 000
13 535 000
13 535 000
9 480 000
6 320 000
5 748 000
16 318 800
7 800 000
6 720 000
22 833 000
11 632 500
7 755 000
11 728 000
8 745 000
4 372 500
4 552 000
6 424 000
7 128 000
257 388 300

Depå

SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
Swedbank
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
Swedbank
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Köp och försäljning av aktier och fonder

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-03-01 - 2016-03-31
Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

Hennes & Mauritz B
KCTILLV6CSHB
Raysearch Laboratories B
Swedbank A

Köp
Sälj
Sälj
Köp

2016-03-31
2016-03-31
2016-03-31
2016-03-31

2016-04-04
2016-03-31
2016-04-04
2016-04-04

30
30
67
25

000
000
392
000

272,65
35,51
121,32
175,16

179
065
175
379

472,00
300,00
846,00
059,00

12 251,00
0,00
12 282,00
6 559,00

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

179
065
175
379

472,00
300,00
846,00
059,00

Investor B
Swedbank A
XACT BEAR 2
XACT BEAR 2
Handelsbanken Hållbar Energi

Köp
Köp
Sälj
Sälj
Köp

2016-03-30
2016-03-30
2016-03-30
2016-03-30
2016-03-23

2016-04-01
2016-04-01
2016-04-01
2016-04-01
2016-03-23

20
50
130
120

000
000
000
000
206

287,19 5 743
176,21 8 810
99,95 12 993
99,85 11 982

803,00
696,00
500,00
000,00
0,00

8
13
6
18

603,00
196,00
500,00
000,00
0,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 5 743
1,0000 8 810
1,0000 12 993
1,0000 11 982
1,0000

803,00
696,00
500,00
000,00
0,00

SSAB A
XACT BEAR 2
XACT BEAR 2
XACT BEAR 2
KnowIT

Sälj
Köp
Köp
Köp
Köp

2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-21

2016-03-24
2016-03-24
2016-03-24
2016-03-24
2016-03-23

3
120
130
150
32

700
000
000
000
942

28,14
104 106,00
101,67 12 200 436,00
102,35 13 305 650,00
101,94 15 290 952,00
60,09 1 979 485,00

18
6
22
2

156,00
273,00
650,00
902,00
965,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
104 106,00
1,0000 12 200 436,00
1,0000 13 305 650,00
1,0000 15 290 952,00
1,0000 1 979 485,00

28 210

Raysearch Laboratories B
Skandinaviska Enskilda Banken
SKF B
Volvo B
Ericsson B

Sälj
Köp
Köp
Köp
Sälj

2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-18

2016-03-23
2016-03-23
2016-03-23
2016-03-23
2016-03-22

80
50
80
80
100

000
000
000
000
000

121,07 9 685 450,00
88,48 4 424 076,00
144,32 11 545 292,00
87,37 6 989 589,00
79,88 7 988 000,00

14
6
17
10
12

550,00
626,00
292,00
469,00
000,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 9 685 450,00
1,0000 4 424 076,00
1,0000 11 545 292,00
1,0000 6 989 589,00
1,0000 7 988 000,00

4 628 736

Investor B
KK ABB Ltd/1603/160
KK Trelleborg B/1603/155
Meda A
Sandvik

Sälj
Option
Option
Sälj
Sälj

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

2016-03-22
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-22
2016-03-22

1 333 496

SK
SK
SK
SK
SK

ABB Ltd/1603/160
ABB Ltd/1603/160
Atlas Copco A/1603/210
Autoliv/1603/990
Boliden/1603/140

Option
Option
Option
Option
Option

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

7
7
7
7
7

738
738
738
738
738

375,00
375,00
375,00
375,00
375,00

63
41
123
117
55

350
075
340
037
830

SK
SK
SK
SK
SK

Boliden/1603/145
Elekta B/1603/61
Elekta B/1603/68
Ericsson B/1603/80
Ericsson B/1603/85

Option
Option
Option
Option
Option

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

7
7
7
7
7

738
738
738
738
738

375,00
375,00
375,00
375,00
375,00

61
40
48
78
129

770
780
500
280
822

SK
SK
SK
SK
SK

Ericsson B/1603/90
Getinge B/1603/210
Hennes & Mauritz B/1603/310
Hexagon B/1603/300
Hexagon B/1603/310

Option
Option
Option
Option
Option

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

7
7
7
7
7

738
738
738
738
738

375,00
375,00
375,00
375,00
375,00

80
84
122
135
40

462
930
750
585
586

SK
SK
SK
SK
SK

Investor B/1603/290
Meda A/1603/107.50
Meda A/1603/155
Meda A/1603/155
Meda A/1603/155

Option
Option
Option
Option
Option

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

7
7
7
7
7

738
738
738
738
738

375,00
375,00
375,00
375,00
375,00

31
11
107
103
28

440
950
900
050
640

KLP

Antal

Kurs

Belopp

8
1
8
4

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

19 400

289,58

5 617 843,00

8 157,00

SEK

1,0000

9 000
100 000

107,34
77,38

966 049,00
7 738 375,00

1 451,00
11 625,00

SEK
SEK

1,0000
1,0000

Belopp
(SEK)
8
1
8
4

5 617 843,00
5 617 843,00
5 617 843,00
966 049,00
7 738 375,00

Vinst
(SEK)

3 916 070

Förlust
(SEK)

445 215

265 537
257 111

1 671 791

201 952

57 550
53 320
808 923
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Köp och försäljning av aktier och fonder

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-03-01 - 2016-03-31
Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

SK
SK
SK
SK
SK

Nordea/1603/97.50
Sandvik/1603/77.50
SCA B/1603/260
SCA B/1603/260
Skandinaviska Enskilda Bank

SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK

Option
Option
Option
Option
Option

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

7
7
7
7
7

738
738
738
738
738

375,00
375,00
375,00
375,00
375,00

131
98
98
252
117

650
100
200
994
920

Skandinaviska Enskilda Bank
Skanska B/1603/170
SKF B/1603/145
SSAB A/1603/23
SSAB A/1603/23.50

Option
Option
Option
Option
Option

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

7
7
7
7
7

738
738
738
738
738

375,00
375,00
375,00
375,00
375,00

88
122
105
228
183

190
750
320
664
617

Swedbank A/1603/180
Swedish Orphan Biovitrum/16
Swedish Orphan Biovitrum/16
Svenska Handelsbanken A/160
Trelleborg B/1603/155

Option
Option
Option
Option
Option

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

7
7
7
7
7

738
738
738
738
738

375,00
375,00
375,00
375,00
375,00

35
33
5
49
42

340
460
040
000
760

SK Volvo B/1603/87.50
Skanska B
SKF B
SSAB A
SSAB A

Option
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18

2016-03-18
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22

50
79
170
170

000
500
000
000

169,75 8 487 250,00
144,78 11 510 209,00
23,46 3 989 008,00
22,97 3 904 135,00

12
17
5
5

750,00
291,00
992,00
865,00

SEK
SEK
SEK
SEK

7 738 375,00
1,0000 8 487 250,00
1,0000 11 510 209,00
1,0000 3 989 008,00
1,0000 3 904 135,00

84 366
2 198 378

Swedbank A
Svenska Handelsbanken A
Volvo B
Svenska Handelsbanken A
Svenska Handelsbanken A

Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-16
2016-03-11

2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-18
2016-03-15

30
4
79
24
19

000
747
000
400
000

179,74
108,34
87,37
109,84
109,84

7 830,00
747,00
10 369,00
3 892,00
3 030,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1 479 466

Skandinaviska Enskilda Banken
Elekta B
Hexagon B
Swedish Orphan Biovitrum
Raysearch Laboratories B

Köp
Köp
Köp
Köp
Sälj

2016-03-08
2016-03-03
2016-03-03
2016-03-03
2016-03-02

2016-03-10
2016-03-07
2016-03-07
2016-03-07
2016-03-04

150
34
20
20
3

000
000
000
000
329

85,11 12 766 316,00
59,70 2 029 892,00
296,44 5 928 884,00
98,87 1 977 478,00
113,08
376 443,00

19
3
8
2

121,00
040,00
880,00
962,00
566,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 12 766 316,00
1,0000 2 029 892,00
1,0000 5 928 884,00
1,0000 1 977 478,00
1,0000
376 443,00

Swedish Orphan Biovitrum

Köp

2016-03-01 2016-03-03

6 069,00

SEK

1,0000

Valuta
SEK
Summa

KLP

Antal

40 000

Kurs

101,30

Belopp

5 392
514
6 902
2 680
2 086

170,00
303,00
131,00
108,00
970,00

4 052 069,00

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

5 392
514
6 902
2 680
2 086

170,00
303,00
131,00
108,00
970,00

Vinst
(SEK)

501 887
417 014

199 732

Förlust
(SEK)

1 385 833

69 710
321 772
250 559

166 020

4 052 069,00

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

119 603 149,00

112 159 196,00

119 603 149,00
119 603 149,00

112 159 196,00
112 159 196,00

102 564 687,61
102 564 687,61

15 070 959,97
15 070 959,97

5 476 451,58
5 476 451,58

3 184 448,00
3 184 448,00

110 870,00
110 870,00
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Utdelningar

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-03-01 - 2016-03-31
Aktie

AstraZeneca
Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag månad 200917
Autocall Vattenbolag Månadsvis
Autoliv
Nordea
Skandinaviska Enskilda Banken A
Svenska Handelsbanken A
Summa SEK
Summa

KLP

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

2016-03-21
2016-03-17
2016-03-14
2016-03-17
2016-03-17
2016-03-01
2016-03-30
2016-03-31
2016-03-23

2016-03-21
2016-03-17
2016-03-14
2016-03-17
2016-03-17
2016-03-01
2016-03-30
2016-03-31
2016-03-23

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

487 799,82
75 000,00
280 000,00
507 600,00
120 000,00
56 913,90
6 208 540,80
4 725 000,00
3 560 400,00
16 021 254,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

487 799,82
75 000,00
280 000,00
507 600,00
120 000,00
56 913,90
6 208 540,80
4 725 000,00
3 560 400,00
16 021 254,52

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

487 799,82
75 000,00
280 000,00
507 600,00
120 000,00
56 913,90
6 208 540,80
4 725 000,00
3 560 400,00
16 021 254,52
16 021 254,52
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Optionsaffärer

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-03-01 - 2016-03-31
Option

Sälj av köp Trelleborg B/2016-03-18/155
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2016-03-18/107.5
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2016-03-18/110
Sälj av köp Hexagon B/2016-03-18/310
Sälj av köp Elekta B/2016-03-18/61
Sälj av köp Elekta B/2016-03-18/68
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2016-04-15/110
Sälj av köp Meda A/2016-04-15/155
Sälj av köp Hexagon B/2016-04-15/310
Sälj av köp Hexagon B/2016-04-15/305
Sälj av köp Ericsson B/2016-04-15/85
Sälj av köp Elekta B/2016-04-15/63
Sälj av köp Elekta B/2016-04-15/70
Sälj av köp Boliden/2016-04-15/145
Sälj av köp Atlas Copco A/2016-04-15/210
Sälj av köp Volvo B/2016-05-20/92.5
Sälj av köp Trelleborg B/2016-05-20/160
Sälj av köp Swedbank A/2016-05-20/180
Sälj av köp SKF B/2016-05-20/150
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2016-05-20/90
Sälj av köp SCA B/2016-05-20/260
Sälj av köp Nordea/2016-05-20/90
Sälj av köp Investor B/2016-05-20/300
Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2016-05-20/295
Sälj av köp Getinge B/2016-05-20/200
Sälj av köp Ericsson B/2016-05-20/82.5
Sälj av köp Elekta B/2016-05-20/67
Sälj av köp Boliden/2016-05-20/155
Sälj av köp Autoliv/2016-05-20/1020
Sälj av köp ABB Ltd/2016-05-20/165
Sälj av köp Swedbank A/2016-06-17/185
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2016-06-17/92.5
Summa Sälj av köp

KLP

Affärsdag

Likviddag

Lösendag

2016-03-04
2016-03-04
2016-03-02
2016-03-03
2016-03-04
2016-03-02
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-02
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-30
2016-03-21
2016-03-08
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-30
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-18
2016-03-31
2016-03-21

2016-03-07
2016-03-07
2016-03-03
2016-03-04
2016-03-07
2016-03-03
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-03
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-31
2016-03-22
2016-03-09
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-31
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-22
2016-03-21
2016-04-01
2016-03-22

2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-04-15
2016-04-15
2016-04-15
2016-04-15
2016-04-15
2016-04-15
2016-04-15
2016-04-15
2016-04-15
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-06-17
2016-06-17

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

400
345
55
200
400
500
400
080
200
300
800
400
200
300
700
800
400
500
800
500
900
000
200
500
600
800
500
300
140
000
250
000

1,10
1,00
1,00
2,07
1,05
1,00
0,90
1,35
1,65
2,65
1,00
0,90
1,25
1,35
1,45
0,85
3,60
1,80
2,40
0,78
4,00
0,75
3,30
1,15
2,00
1,35
0,90
1,70
10,50
3,15
1,50
0,87

1 240
1 040
460
814
1 220
1 500
1 160
3 618
750
1 395
1 520
1 160
750
1 005
2 415
1 412
2 520
1 575
3 520
2 548
6 300
2 750
1 155
1 575
2 400
1 782
1 450
1 110
2 425
5 512
656
1 778

42 760,00
33 460,00
5 040,00
40 586,00
40 780,00
48 500,00
34 840,00
142 182,00
32 250,00
78 105,00
78 480,00
34 840,00
24 250,00
39 495,00
99 085,00
66 588,00
141 480,00
88 425,00
188 480,00
113 952,00
353 700,00
72 250,00
64 845,00
55 925,00
117 600,00
106 218,00
43 550,00
49 890,00
144 575,00
309 488,00
36 844,00
84 722,00
2 813 185,00

1

1
1

1
1

Affärsnummer

8365
8366
8362
8361
8360
8364
8442
8441
8445
8446
8454
8450
8363
8452
8453
8457
8458
8474
8440
8376
8443
8444
8475
8447
8448
8456
8449
8451
8497
8459
8480
8460
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Optionsaffärer

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-03-01 - 2016-03-31
Option

Köp av köp Trelleborg B/2016-03-18/155
Köp av köp ABB Ltd/2016-03-18/160
Summa Köp av köp

KLP

Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

2016-03-18
2016-03-18

2016-03-21
2016-03-21

2016-03-18
2016-03-18

400
1 000

1,30
0,55

1 320
2 550

53 320,00
57 550,00
110 870,00

Affärsnummer

8400
8401
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Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Mars 2016
2500 KKr

Portföljförmögenhet per 2016-03-31
Antal andelar
Andelskurs

738 406,8006 St
1 600,9045 Kr

Obligationer
87,03% 1
Vinstandelslån
1,27%
Räntefonder
9,42%
Upplupna räntor, värdepapper 0,49%
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
1,80%
Ej bokförd likviditet
Summa förmögenhet

028
15
111
5

796
000
312
745

080
000
458
662
346
21 264 191
0.00

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

1 182 118 737 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-03
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

3,66%
4,25%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

1,42%
2,58%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

1,48
1,04

Aktiv risk
Informationskvot

1,92%
-0,30

Riskmått räntebärande per 2016-03
Nominellt värde
Ränterisk (1%) i kr
Ränterisk (1%) i %r

969 960 000 Kr
11 734 704 Kr
0,99 %

Duration (år), totalt
Duration (år), obligationer
Viktad återstående löptid (år)

1,185 år
1,211 år
3,05

Avkastning per 2016-03-31
Från datum Portföljen
Index
2016-02-29
0,61%
0,04%
01-31
0,08%
0,51%
2015-12-31
-0,08%
1,61%
11-30
-1,04%
1,02%
10-31
-0,69%
0,85%
09-30
0,25%
1,02%
08-31
-0,78%
0,72%
07-31
-1,42%
1,03%
06-30
-0,66%
1,83%
05-31
-1,56%
0,90%
04-30
-1,52%
0,40%
03-31
-1,17%
0,32%
2014-12-31
1,01%
2,12%
2013-12-31
4,88%
9,34%
2012-12-31
8,48%
9,67%
2011-12-31
16,08%
13,28%
2010-12-31
20,29%
22,83%
2009-12-31
23,15%
25,25%
2008-12-31
29,89%
29,07%
2007-12-31
36,92%
43,34%
2006-12-31
40,43%
46,77%
2005-12-30
43,01%
48,51%
2004-12-30
47,11%
54,94%
2003-12-30
54,48%
66,48%
2003-02-28
60,09%
72,30%

Förfallostruktur2016-03-31
Differens
2000 KKr
0,57%
-0,43%
-1,69%
-2,06%
1500 KKr
-1,54%
-0,76%
-1,50%
1000 KKr
-2,45%
-2,49%
-2,47%
500 KKr
-1,92%
-1,49%
-1,11%
-4,47%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
-1,19%
2,80%
-2,54%
-2,10%
0,82%
-6,42%
-6,34%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-03 - 2016-03
-5,51%
Portföljen
Index
-7,84%
-12,00%
7,5%
-12,21%

Staten
Bostäder
Övriga

9-10 10-11 11-12 12-13 år

5,0%

Fem största innehaven 2016-03-31
EXCALIBUR,
42
Räntefond
SEB i USD,
27
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13
SBAB bank,
24
SBAB FRN AT1 2020-03-16 - 2020-03-16
SHB i USD,
23
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 - 2021-02-18
ICA,
20
ICA FRN 2018-06-25 - 2018-06-25

094 348 Kr
2,5%

466 784 Kr
671 606 Kr
516 733 Kr

0,0%

503 280 Kr
2015-03-31

KLP

|
2015-05-31

|
2015-08-31

|
2015-11-30

|
2016-02-29
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Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Mars 2016
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Swedbank
SEK
34 944,00
Söderberg & Partners
SEK
9 451 989,51
Handelsbanken
SEK
80 393,47
SEB
SEK 11 696 864,03
Summa
21 264 191,01

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,4760
DKK
11,7500
NOK

Kurs
1,2412
0,9820

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
345,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345,84
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%

Kurs
9,2588
8,1708

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-03
Portföljen

Index

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31
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Portföljsammandrag, räntebärande

KLP-Räntebärande
Per datum 2016-03-31
Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

OBLIGATIONER

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

954 960 000

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

1 028 796 080
1 052 773 936,56

- 2,28

5 620 662

1,226

89,06

Depå

Staten
SVEASKOG FRN 17-02-09
Vasakronan 17-03-20
POSTNORD AB 2017-09-20
VASAKR434
RIKSHM 115 Green bond
NIB 2,413%, 20180927
Jernhusen RB 107 191030
Vattenfall frn 220319
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30

SE0004452563
SE0004544997
SE0004811099
SE0005003845
SE0007073895
XS0975173633
SE0006425641
XS1205625251
SE0006425526

2017-02-09
2017-03-20
2017-09-20
2018-01-17
2018-05-07
2018-09-27
2019-10-30
2022-03-19
2023-10-30

103 000 000
5 000 000
8 000 000
13 000 000
18 000 000
13 000 000
15 000 000
5 000 000
11 000 000
15 000 000

1,299
1,129
1,029
0,119
0,246
-0,002
0,030
1,879
0,850

100,934
100,906
100,931
100,444
99,361
106,020
99,114
85,800
95,154

101 806 760104 079 345,65
5 046 700
5 137 000,00
8 072 480
8 276 900,54
13 121 030 13 196 035,11
18 079 920 18 352 260,00
12 916 930 13 110 630,00
15 902 925 15 000 000,00
4 955 675
4 913 899,67
9 438 000 11 092 620,33
14 273 100 15 000 000,00

- 2,18
- 1,76
- 2,47
- 0,57
- 1,48
- 1,48
6,02
0,85
- 14,92
- 4,85

237 898
9 201
2 760
4 087
4 403
4 708
183 991
254
6 890
21 604

0,464
0,108
0,225
0,225
0,047
0,103
2,417
0,083
0,222
0,083

8,81
0,44
0,70
1,14
1,57
1,12
1,38
0,43
0,82
1,24

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bostäder
SBAB FRN 2018-10-11
LFHYP512
SWBHYP188
NDAHYP5521
LFHYP513
SWBHYP189
SBAB 142

XS0979457305
SE0005306982
SE0004270023
SE0001542341
SE0005498714
SE0007525639
SE0006758561

2018-10-11
2019-06-19
2019-06-19
2020-06-17
2020-09-16
2020-12-16
2021-03-17

74 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
6 000 000
10 000 000
18 000 000
10 000 000

0,086
0,278
0,241
0,572
0,746
0,760
0,885

100,440
107,113
111,238
111,119
110,945
101,104
100,555

77 894 960 76 607 500,00
10 044 000 10 187 900,00
10 711 300 10 749 200,00
11 123 800 11 227 600,00
6 667 140
5 581 860,00
11 094 500 11 032 000,00
18 198 720 17 932 440,00
10 055 500
9 896 500,00

1,68
- 1,41
- 0,35
- 0,92
19,44
0,57
1,48
1,61

873 800
1 911
195 139
292 708
153 292
175 139
52 000
3 611

3,485
0,031
3,074
3,014
3,922
4,170
4,607
4,856

6,74
0,87
0,93
0,96
0,58
0,96
1,58
0,87

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, i NOK, EUR, USD
Solor Bioenergi 171102
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Norwegian Air Shuttle
Storebrand LIV 180529
AUSTEVOLL FRN 181015
DIGIPLEX FET AS
SOLOR BE BIO ENERGY
W Holdings AS
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
LOCK AS 2020-08-15
SHB 5,25% FIX 210228 AT1
DNB BANK 20230619

NO0010662356 2017-11-02
NO0010672827 2018-03-12
NO0010736549 2018-05-20
NO0010430713 2018-05-29
NO0010661465 2018-10-15
NO0010712870 2019-06-10
SE0005999687 2019-06-10
NO0010714033 2019-07-10
US65557DAM39 2019-09-23
XS1207306652 2020-03-26
XS1044578273 2020-04-06
XS1136391643 2020-05-13
NO0010715808 2020-08-15
XS1194054166 2021-02-18
NO0010682511 2023-06-19

73 900 000
8 000 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
3 000 000
6 000 000
4 000 000
6 000 000
2 200 000
1 300 000
1 000 000
3 400 000
10 000 000
3 000 000
5 000 000

4,658
3,029
5,271
3,485
3,818
3,524
4,514
4,930
6,436
7,216
5,751
6,680
5,306
6,383
1,700

73,000
100,625
99,300
100,060
102,250
98,750
77,500
88,000
97,120
94,995
99,995
96,690
100,500
95,350
98,350

145 197 259164 658 605,20
5 734 897
9 145 184,00
5 928 843
6 768 387,28
7 801 032
8 992 000,00
6 878 145
7 942 998,82
3 012 294
3 505 788,00
5 818 368
6 738 600,00
3 100 000
4 000 000,00
5 184 976
6 668 400,00
17 458 058 18 618 877,18
10 090 407 10 613 248,33
9 258 357
9 669 202,42
26 861 179 28 837 487,76
9 869 130 11 781 455,27
23 372 573 25 646 176,15
4 829 000
5 730 800,00

- 11,82
- 37,29
- 12,40
- 13,24
- 13,41
- 14,08
- 13,66
- 22,50
- 22,25
- 6,23
- 4,93
- 4,25
- 6,85
- 16,23
- 8,87
- 15,74

1 345 980
58 956
9 419
46 010
21 294
23 745
11 535
10 533
65 357
18 806
6 638
256 009
605 605
65 131
144 160
2 782

0,671
0,089
0,203
0,139
0,161
0,042
0,200
0,197
0,028
3,201
3,601
3,538
3,629
0,125
4,392
0,222

12,57
0,50
0,51
0,68
0,60
0,26
0,50
0,27
0,45
1,51
0,87
0,80
2,33
0,85
2,02
0,42

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, SEK
VOLVFRN16
Klövern AB 170119
VOLVOFINANS 334 170124
NCC TREAS 116 170306
IJ 170313
BJ BJÖRN17
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04
SHBCSTEN1
TELBSS FRN 20170515
SAND 150B
Peab Finans FRN

XS0716704068
SE0004868453
SE0005033636
SE0005096146
SE0004518801
SE0004545192
SE0005933207
SE0004548659
XS0782395734
SE0004444297
SE0005449352

405 160 000
6 000 000
7 000 000
4 000 000
10 200 000
10 000 000
10 000 000
13 000 000
15 000 000
13 000 000
6 000 000
10 000 000

2,664
3,692
1,419
1,513
1,982
2,804
1,956
7,176
2,424
1,521
1,944

101,768
101,699
100,792
100,993
101,974
100,060
100,452
102,590
102,365
101,330
100,921

403 796 091406 426 079,16
6 106 080
6 000 000,00
7 118 930
7 028 000,17
4 031 680
4 000 000,00
10 301 286 10 286 584,00
10 197 400 10 290 602,00
10 006 000
9 950 000,00
13 058 695 12 997 860,00
15 388 500 15 015 000,00
13 307 450 13 253 070,00
6 079 800
6 006 000,00
10 092 100 10 000 000,00

- 0,65
1,77
1,29
0,79
0,14
- 0,91
0,56
0,47
2,49
0,41
1,23
0,92

2 086 389
10 212
50 252
10 564
10 717
9 910
779
61 451
242 190
39 390
9 126
2 700

0,589
0,192
0,058
0,067
0,186
0,206
0,253
0,011
0,028
0,125
0,150
0,242

34,96
0,53
0,62
0,35
0,89
0,88
0,87
1,13
1,33
1,15
0,53
0,87

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB

KLP

2016-12-08
2017-01-19
2017-01-24
2017-03-06
2017-03-13
2017-03-30
2017-04-04
2017-04-10
2017-05-15
2017-08-24
2017-09-26
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Portföljsammandrag, räntebärande

KLP-Räntebärande
Per datum 2016-03-31
Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Millicom 171030 nr 100
Millicom 5,25% nr 101
Husqvarna FRN 17-11-28
Islandsbankis 2017
Stendörren Fastigheter AB15/1
Billerud FRN 2018-03-27
Getinge AB 18-05-21
ICA FRN 2018-06-25
Nordlys AB
Cloetta AB 20180917
Real People
NP3 Fastigheter 181015
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29
SSAB 4,625% 190225
Balder 102 190312
ÅF FRN 2019-03-21
Vacse AB 2019-06-03
Castellum 2019-06-07
Sagax 2019-06-18
Fastpartner 190923
Norcell (comhem)5,25% 19-11-04
TeliaSonera 2019-12-04
Global Scan FRN 191209
Nordea AT1 FRN SEK
ALM Equity AB 2016/2020
ÅF FRN 2020-05-12
Stena FRN 201127
Trelleborg FRN 18.01.2021
DANBNK 4,75%20240605

SE0004809663
SE0004809655
SE0004926699
XS1003542849
SE0006600268
SE0005130655
SE0005217684
SE0005280500
SE0006027843
SE0005364437
SE0005392560
SE0007491253
SE0007666102
SE0005757515
SE0005797511
SE0008212070
SE0005999802
SE0005795739
SE0006027041
SE0007576947
SE0006371381
XS1148750588
SE0007783949
XS1202091325
SE0008014690
SE0007074620
NO0010752710
SE0006452009
XS0999631665

2017-10-30
2017-10-30
2017-11-28
2017-12-16
2018-02-18
2018-03-27
2018-05-21
2018-06-25
2018-09-12
2018-09-17
2018-09-19
2018-10-15
2018-10-29
2019-02-25
2019-03-12
2019-03-21
2019-06-03
2019-06-07
2019-06-18
2019-09-23
2019-11-04
2019-12-04
2019-12-09
2020-03-12
2020-03-18
2020-05-12
2020-11-27
2021-01-18
2024-06-05

Övr Banker(ej börsbolag)
SPB SYD FRN +125 160610
IKANO FRN
LF FRN 171009
SBAB FRN 171116
Resurs bank ab frn +200
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Ikanobank 111 200415
LF Bank ECP 15/20200609
Sparbanken Öresund

SE0005223906
SE0004051217
SE0004867828
XS0854751186
SE0006965356
XS1202987985
SE0006994265
XS1243897987
SE0005497781

Strukturerade obligationer
SEBKRG 141
SHBKRG6I
KREHY3498
NDA 3551
SHBC Itraxx CE47L 180110
SWB1284 USAkap
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBC CX28L

XS0672583399
SE0003960632
SE0004269074
SE0004392751
SE0005035409
SE0005100930
SE0004841658
SE0005397999

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

3,181
2,061
1,886
3,529
5,000
2,144
1,419
1,224
5,304
2,637
5,779
4,605
6,500
6,095
1,082
0,879
0,906
0,893
2,800
3,035
4,013
0,043
8,016
2,632
6,750
0,782
2,986
0,799
3,701

102,000
104,713
102,201
103,250
98,500
103,297
100,027
102,496
101,000
103,632
51,000
101,750
99,500
96,182
98,606
100,029
100,638
98,439
97,408
98,210
104,039
98,351
99,500
92,569
100,000
98,794
97,946
97,930
107,278

2016-06-10
2016-07-18
2017-10-09
2017-11-16
2018-04-03
2020-03-16
2020-04-15
2020-06-09
2023-10-25

102 000 000
6 000 000
10 000 000
5 000 000
7 000 000
15 000 000
26 000 000
10 000 000
14 000 000
9 000 000

0,764
1,669
1,676
2,215
1,706
2,779
0,605
2,766
2,819

2016-09-20
2016-09-20
2016-12-20
2017-01-27
2018-03-10
2018-03-28
2018-10-10
2019-01-18

196 900 000
10 000 000
5 000 000
4 900 000
5 000 000
10 000 000
8 000 000
10 000 000
15 000 000

2,529
1,239
8,629
2,336
2,616
-11,486
7,476
3,793

10
5
12
9
10
9
15
20
3
11
7
6
5
8
15
10
10
20
8
4
15
13
5
21
8
11
10
5
15

000
000
000
000
000
000
000
000
960
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Marknadsvärde

10
5
12
9
9
9
15
20
3
11
3
6
4
7
14
10
10
19
7
3
15
12
4
19
8
10
9
4
16

200
235
264
292
850
296
004
499
999
399
570
105
975
694
790
002
063
687
792
928
605
785
975
439
000
867
794
896
091

000
650
120
500
000
730
050
200
600
520
000
000
000
560
900
900
800
700
640
380
850
565
000
490
000
340
550
500
625

Anskaffningsvärde
10
5
12
9
10
9
14
20
3
11
6
6
5
8
14
10
10
20
7
3
14
12
5
20
8
11
10
5
14

008
407
253
220
000
159
974
268
960
166
915
000
000
106
828
000
021
052
961
963
906
977
000
457
000
000
000
000
988

Ändring Upplupen ränta
i procent
53
106
20
13
116
2
23
4

Duration

Andel av
portföljen

900
771
117
234
667
144
059
080
583
282
485
330
639
972
565
442
046
907
422
698
375
419
493
172
500
469
372
101
854

0,083
1,528
0,161
0,214
0,019
0,244
0,142
0,239
0,253
0,217
0,222
0,042
0,014
2,765
0,203
0,228
0,178
0,189
0,050
0,233
3,307
0,181
0,194
0,203
0,219
0,117
0,158
0,050
6,765

0,88
0,45
1,06
0,80
0,85
0,80
1,30
1,77
0,35
0,99
0,31
0,53
0,43
0,67
1,28
0,87
0,87
1,70
0,67
0,34
1,35
1,11
0,43
1,68
0,69
0,94
0,85
0,42
1,39

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

896,00
700,00
840,00
500,00
000,00
760,00
718,25
940,00
000,00
060,00
026,33
000,00
000,00
560,33
730,11
000,00
220,00
454,44
137,00
000,00
700,00
430,53
000,00
840,00
000,00
000,00
000,00
000,00
450,00

1,91
- 3,18
0,08
0,78
- 1,50
1,50
0,20
1,14
1,00
2,09
- 48,37
1,75
- 0,50
- 5,08
- 0,26
0,03
0,42
- 1,82
- 2,12
- 0,87
4,69
- 1,48
- 0,50
- 4,98
0,00
- 1,21
- 2,05
- 2,07
7,36

100,144
100,408
102,003
101,262
101,000
94,775
98,017
92,562
101,705

99 943 210101 605 036,55
6 008 640
6 000 000,00
10 040 800 10 123 438,00
5 100 150
5 043 488,00
7 088 340
7 000 000,00
15 150 000 15 000 000,00
24 641 500 25 732 500,00
9 801 650 10 010 600,00
12 958 680 13 493 460,00
9 153 450
9 201 550,55

- 1,64
0,14
- 0,82
1,12
1,26
1,00
- 4,24
- 2,09
- 3,96
- 0,52

250 166
2 674
33 844
19 088
18 951
62 553
30 106
12 772
23 664
46 514

0,119
0,197
0,050
0,025
0,128
0,008
0,214
0,042
0,194
0,069

8,65
0,52
0,87
0,44
0,61
1,31
2,13
0,85
1,12
0,79

99,280
102,100
99,200
102,140
101,270
127,550
104,090
109,000

200 157 800199 397 370,00
9 928 000 10 000 000,00
5 105 000
5 000 000,00
4 860 800
4 909 800,00
5 107 000
5 000 000,00
10 127 000 10 111 210,00
10 204 000
8 000 000,00
10 409 000 10 186 360,00
16 350 000 15 015 000,00

0,38
- 0,72
2,10
- 1,00
2,14
0,16
27,55
2,19
8,89

826 429
7 728
151 736
12 920
43 750
58 860
0
168 210
217 500

2,868
0,225
0,466
0,225
0,819
0,028
1,984
0,028
2,606

17,33
0,86
0,44
0,42
0,44
0,88
0,88
0,90
1,42

11
13
58
77
35
8
2
7
11
45
2
319
24
29
19
11
27
8
583

Depå

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB

Fredag 2016-04-08
Sida
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Portföljsammandrag, räntebärande

KLP-Räntebärande
Per datum 2016-03-31
Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX
SHBC CE29L
SHBC CE39L
DanskeCatellaHedge 1542 200605
SWB Spec Energieff 200714
SWB Spec Vatten 200714
SWB Spec eur infrastruktur
EPForward rate 2021-04-15
AIO Miljö och Etik

SE0006091351
SE0006081857
SE0006081998
SE0007074984
SE0007184304
SE0007184312
SE0007980719
SE0006966040
SE0007870829

2019-07-11
2019-12-20
2020-01-10
2020-06-05
2020-07-14
2020-07-14
2021-02-12
2021-04-15
2021-12-30

VINSTANDELSLÅN
SV BOSTF 8

SE0002575779 2016-06-30

RÄNTEFONDER
Catella Hedgefond
EXCALIBUR
Handelsbanken Företagsob-Mega
Handelsbanken Tillväxtm oblig
SEB Credit Opportunity III HNW
Trude
Totalt

KLP

SE0001131335
SE0001097080
SE0005993136
LU0907934201
LU0739642618
SE0007551338

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000

-3,104
4,676
1,726
0,293
0,401
-0,186
-0,031
1,128
0,344

110,900
94,100
92,500
99,200
98,300
100,800
100,150
94,500
98,100

15 000 000
15 000 000

1,108

15
12
7
15
15
15
20
15
15

000
000
000
000
000
000
000
000
000

485 108
85 254
3 571
137 988
156 795
100 000
1 500
970 445 108

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Marknadsvärde

16
11
6
14
14
15
20
14
14

635
292
475
880
745
120
030
175
715

000
000
000
000
000
000
000
000
000

Anskaffningsvärde
15
12
7
15
15
15
20
15
15

750
000
000
750
150
000
000
225
300

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

Depå

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

5,62
5,90
7,50
5,52
2,67
0,80
0,15
- 6,90
- 3,82

0
126 252
27 185
12 292
0
0
0
0
- 4

3,271
0,028
0,028
4,163
4,282
4,282
4,860
5,036
5,741

1,44
0,98
0,56
1,29
1,28
1,31
1,73
1,23
1,27

SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB

100,000

15 000 000 15 000 000,00
15 000 000 15 000 000,00

0,00
0,00

125 000
125 000

0,241
0,241

1,30
1,30

Svenska bostadsfonden

165,170
11787,670
108,740
97,770
98,350
9978,050

111 312 458108 064 073,75
14 081 403 14 500 000,00
42 094 348 38 127 516,00
15 004 832 14 436 557,75
15 329 800 16 000 000,00
9 835 000 10 000 000,00
14 967 075 15 000 000,00

3,01
- 2,89
10,40
3,94
- 4,19
- 1,65
- 0,22

0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

9,64
1,22
3,64
1,30
1,33
0,85
1,30

Söderberg & Partners
Excalibur
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Excalibur

1 155 108 538
1 175 838 010,31

- 1,76

5 745 662

-

100.00

Fredag 2016-04-08
Sida
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Köp och försäljning av aktier och fonder

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-03-01 - 2016-03-31
Benämning

Typ

Handelsbanken Företagsob-Mega

Köp

Valuta
SEK
Summa

KLP

Affärsdag

Likviddag

Antal

2016-03-21 2016-03-21

Kurs

2 731

Belopp

0,00

Courtage och Valuta
övrig kostnad
0,00

SEK

Valutakurs

Belopp
(SEK)

1,0000

0,00

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Fredag 2016-04-08
Sida
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Utdelningar

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-03-01 - 2016-03-31
Aktie

SEB Credit Opportunity III HNW
Summa SEK
Summa

KLP

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

SEK
SEK

2016-03-24

2016-03-24

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

500 000,00
500 000,00

0,00
0,00

500 000,00
500 000,00

1,0000

500 000,00
500 000,00
500 000,00

Fredag 2016-04-08
Sida
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Köp och försäljning av obligationer

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-03-01 - 2016-03-31
Benämning

Typ

DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
SBAB 142
SWBHYP187

Kupf
Kupf
Kupf
Sälj

SHB 5,25% FIX 210228 AT1

Kupf

Valuta

Köpt, lokal valuta

NOK
SEK
USD
Summa, SEK

KLP

0,00
0,00
0,00

Nominelltbelopp

15 000 000

Kurs

Affärsdag

Likviddag

2016-03-26
2016-03-23
2016-03-17
109,2990 2016-03-14

2016-03-29
2016-03-23
2016-03-17
2016-03-16

2016-03-01

2016-03-01

Belopp
lokal valuta

16 671 413,00

Varav ränta

Valuta

276 563,00

USD
USD
SEK
SEK

Valutakurs

1,0000

Belopp, SEK

16 671 413,00

USD

Anskaffningsbelopp SEK

Kupong

0,00
496 317,80
100 000,00

15 979 200,00

Vinst/förlust

415 650,00

1 366 047,19

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00
16 394 850,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
16 394 850,00
0,00
16 394 850,00

0,00
15 979 200,00
0,00
15 979 200,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
276 563,00
0,00
276 563,00

0,00
100 000,00
1 862 364,99
1 962 364,99

0,00
415 650,00
0,00
415 650,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Fredag 2016-04-08
Sida
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Köp och försäljning av FRN-lån

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-03-01 - 2016-03-31
Benämning

Typ

Nordlys AB
BJ BJÖRN17
Billerud FRN 2018-03-27
Peab Finans FRN

Affärsdag

Likviddag

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-03-30
2016-03-30
2016-03-27
2016-03-26

2016-03-30
2016-03-30
2016-03-29
2016-03-29

SEK
SEK
SEK
SEK

57
73
50
50

ICA FRN 2018-06-25
Fastpartner 190923
ÅF FRN 2019-03-21
ALM Equity AB 2016/2020
ÅF FRN 2019-03-21

Kupf
Kupf
Kupf
Köp
Köp

2016-03-25
2016-03-23
2016-03-21
100,0000 2016-03-21
100,0000 2016-03-21

2016-03-29
2016-03-23
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

85 866,67
35 388,89
0,00

Vasakronan 17-03-20
POSTNORD AB 2017-09-20
KREHY3498
SEBKRG 141
DNB BANK 20230619

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-03-20
2016-03-20
2016-03-20
2016-03-20
2016-03-19

2016-03-20
2016-03-20
2016-03-20
2016-03-20
2016-03-18

SEK
SEK
SEK
SEK
NOK

24
36
107
65
34

448,67
442,97
870,64
949,72
122,87

Real People
Vattenfall frn 220319
Cloetta AB 20180917
Islandsbankis 2017
SBAB FRN AT1 2020-03-16

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-03-19
2016-03-19
2016-03-17
2016-03-16
2016-03-16

2016-03-21
2016-03-31
2016-03-17
2016-03-16
2016-03-16

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

110
54
86
91
188

590,28
197,00
197,22
000,00
359,89

Vasakronan FRN 2019-09-12
Vasakronan FRN 2019-09-12
IJ 170313
Nordea AT1 FRN SEK
Marine Harvest ASA 2018-03-12

Sälj
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

98,0430 2016-03-14
2016-03-14
2016-03-13
2016-03-12
2016-03-12

2016-03-16
2016-03-14
2016-03-14
2016-03-14
2016-03-14

3
67
142
22

822,00
971,94
741,08
661,25

Marine Harvest ASA 2018-03-12
Balder 102 190312
DIGIPLEX FET AS
SOLOR BE BIO ENERGY
SPB SYD FRN +125 160610

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-03-12
2016-03-12
2016-03-11
2016-03-10
2016-03-10

2016-03-14
2016-03-14
2016-03-11
2016-03-10
2016-03-10

NOK
SEK
NOK
SEK
SEK

45
43
74
60
12

290,09
187,08
669,22
353,22
421,50

LF Bank ECP 15/20200609
Global Scan FRN 191209
Global Scan FRN 191209
VOLVFRN16
Castellum 2019-06-07

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-03-09
2016-03-09
2016-03-09
2016-03-08
2016-03-07

2016-03-09
2016-03-09
2016-03-31
2016-03-08
2016-03-07

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

100 044,39
0,00
133 402,78
41 329,17
48 786,11

NCC TREAS 116 170306
TeliaSonera 2019-12-04
Vacse AB 2019-06-03

Kupf
Kupf
Kupf

2016-03-06
2016-03-04
2016-03-03

2016-03-07
2016-03-04
2016-03-03

SEK
SEK
SEK

40 350,92
3 384,69
32 861,11

Valuta
NOK
SEK
USD

KLP

Nominelltbelopp

8 000 000
10 000 000

8 000 000

Kurs

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

8 000 000,00
10 000 000,00

0,00
0,00

7 843 499,00

59,00

Valuta

SEK
SEK
SEK
SEK
NOK

Valutakurs

1,0000
1,0000

1,0000

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

8 000 000,00
10 000 000,00

7 843 499,00

7 908 160,00

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00
18 000 000,00
0,00

0,00
7 843 440,00
0,00

0,00
18 000 000,00
0,00

0,00
7 843 440,00
0,00

0,00
7 908 160,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
59,00
0,00

176 743,43
1 848 574,10
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
64 720,00
0,00

Kupong

Vinst/förlust

557,50
114,44
232,00
702,22

- 64 720,00

Fredag 2016-04-08
Sida
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Summor för köp och försäljning av FRN-lån

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-03-01 - 2016-03-31
Valuta

Köpt, lokal valuta

Summa, SEK

KLP

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

18 000 000,00

7 843 440,00

7 908 160,00

0,00

59,00

2 025 317,53

0,00

64 720,00

Fredag 2016-04-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2016
Portföljrapport

2016-03-31

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 777 722 888
1 155 108 538
67 678 893
5 754 203
3 006 264 522

59,13 %
38,42 %
2,25 %
0,20 %
100,00 %

1 547 010 258
1 175 838 010

230 712 630
- 20 729 472

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

3 016 384 519
- 10 119 997

Förmögenheter för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

2 000 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +0
1 500 Mkr

Totala avsättningar 1996-2016 1 268 431 000

1 000 Mkr

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2016-03-31

Insatt kapital

Avkastning

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

500 Mkr

3 000 MKr

2 500 MKr

2 000 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

1 500 Mkr
3 000 Kr
2 500 Kr
1 000 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Kr

04-30

2016-03-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

2001-12-31

2000-12-31

1999-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Fredag 2016-04-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2016
Portföljrapport

2016-03-31

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

28 845 448
18 742 867
1 098 162
93 368
48 779 845

59,13 %
38,42 %
2,25 %
0,20 %
100,00 %

25 101 890
19 079 224

3 743 558
- 336 358

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

48 944 053
- 164 208

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,622606541300%

Andelskurs per 2016-03-31
3 380,3996
Antal andelar per 2016-03-31 14 430,2007

Förmögenheter för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

0 Mkr

06-30

Avkastning

05-31

Insatt kapital

04-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-03-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
4 000 Kr

30 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
20 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

10 Mkr
1000 Kr

KLP

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

2016-03-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

04-30

500 Kr

Fredag 2016-04-08
Sida
2

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2016
2016-03-31

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

79 720 619
51 799 956
3 035 008
258 043
134 813 626

59,13 %
38,42 %
2,25 %
0,20 %
100,00 %

69 374 488
52 729 553

10 346 131
- 929 597

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

135 267 450
- 453 823

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,484423285500%

Andelskurs per 2016-03-31
3 380,3996
Antal andelar per 2016-03-31 39 880,9733

Förmögenheter för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

0 Mkr

08-31

30 Mkr

07-31

Avkastning

06-30

Insatt kapital

05-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-03-31

60 Mkr

04-30

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

2016-03-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

04-30

500 Kr

Fredag 2016-04-08
Sida
3

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2016
2016-03-31

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

55 966 729
36 365 424
2 130 684
181 155
94 643 993

59,13 %
38,42 %
2,25 %
0,20 %
100,00 %

48 703 375
37 018 035

7 263 354
- 652 611

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

94 962 593
- 318 600

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,148225715900%

Andelskurs per 2016-03-31
3 380,3996
Antal andelar per 2016-03-31 27 997,8712

Förmögenheter för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

80 Mkr

09-30

0 Mkr

08-31

30 Mkr

07-31

Avkastning

06-30

Insatt kapital

05-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-03-31

60 Mkr

04-30

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
4 000 Kr

60 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
40 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

20 Mkr
1000 Kr

KLP

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

2016-03-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

04-30

500 Kr

Fredag 2016-04-08
Sida
4

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2016
Portföljrapport

2016-03-31

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

62 500 528
40 610 882
2 379 430
202 304
105 693 144

59,13 %
38,42 %
2,25 %
0,20 %
100,00 %

54 389 218
41 339 681

8 111 310
- 728 799

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

106 048 939
- 355 795

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,515763271000%

Andelskurs per 2016-03-31
3 380,3996
Antal andelar per 2016-03-31 31 266,4644

Förmögenheter för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-03-31

Insatt kapital

Avkastning

60 Mkr

30 Mkr

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr

50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

2016-03-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

04-30

500 Kr

Fredag 2016-04-08
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2016
2016-03-31

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

838 788 732
545 018 592
31 933 151
2 715 024
1 418 455 499

59,13 %
38,42 %
2,25 %
0,20 %
100,00 %

729 930 847
554 799 446

108 857 885
- 9 780 853

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

1 423 230 450
- 4 774 951

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016 487 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 47,183322971600%

Andelskurs per 2016-03-31
3 380,3996
Antal andelar per 2016-03-31 419 611,7816

Förmögenheter för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

1 200 Mkr

Aktier

900 Mkr

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

1 200 Mkr

09-30

0 Mkr

08-31

300 Mkr

07-31

Avkastning

06-30

Insatt kapital

05-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-03-31

600 Mkr

04-30

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
4 000 Kr

900 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
600 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

300 Mkr
1000 Kr

KLP

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

2016-03-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

04-30

500 Kr

Fredag 2016-04-08
Sida
6

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2016
Portföljrapport

2016-03-31

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

87 730 961
57 004 825
3 339 966
283 971
148 359 723

59,13 %
38,42 %
2,25 %
0,20 %
100,00 %

76 345 249
58 027 828

11 385 712
- 1 023 003

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

148 859 146
- 499 424

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,935018907400%

Andelskurs per 2016-03-31
3 380,3996
Antal andelar per 2016-03-31 43 888,2204

Förmögenheter för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

100 Mkr

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

0 Mkr

06-30

Avkastning

05-31

Insatt kapital

04-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-03-31

Andelskursens utveckling för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

2016-03-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

04-30

500 Kr

Fredag 2016-04-08
Sida
7

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2016
Portföljrapport

2016-03-31

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

50 273 815
32 666 347
1 913 952
162 728
85 016 842

59,13 %
38,42 %
2,25 %
0,20 %
100,00 %

43 749 286
33 252 574

6 524 529
- 586 227

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

85 303 034
- 286 192

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,827989390400%

Andelskurs per 2016-03-31
3 380,3996
Antal andelar per 2016-03-31 25 149,9384

Förmögenheter för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

0 Mkr

07-31

80 Mkr

06-30

Avkastning

05-31

Insatt kapital

04-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-03-31

60 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr

40 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

20 Mkr

1000 Kr

KLP

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

2016-03-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

04-30

500 Kr

Fredag 2016-04-08
Sida
8

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2016
2016-03-31

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

65 937 223
42 843 938
2 510 267
213 428
111 504 856

59,13 %
38,42 %
2,25 %
0,20 %
100,00 %

57 379 900
43 612 812

8 557 324
- 768 873

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

111 880 216
- 375 359

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,709083335300%

Andelskurs per 2016-03-31
3 380,3996
Antal andelar per 2016-03-31 32 985,7028

Förmögenheter för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

0 Mkr
100 Mkr

08-31

30 Mkr

07-31

Avkastning

06-30

Insatt kapital

05-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-03-31

60 Mkr

04-30

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
50 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

2016-03-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

04-30

500 Kr

Fredag 2016-04-08
Sida
9

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2016
Portföljrapport

2016-03-31

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

372 698 101
242 167 528
14 188 823
1 206 364
630 260 816

59,13 %
38,42 %
2,25 %
0,20 %
100,00 %

324 329 393
246 513 445

48 368 708
- 4 345 916

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

632 382 464
- 2 121 649

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,964915462000%

Andelskurs per 2016-03-31
3 380,3996
Antal andelar per 2016-03-31 186 445,6544

Förmögenheter för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-03-31

Insatt kapital

Avkastning

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

600 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
4 000 Kr

400 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

200 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

2016-03-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

04-30

500 Kr

Fredag 2016-04-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2016
Portföljrapport

2016-03-31

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

29 742 701
19 325 874
1 132 321
96 272
50 297 168

59,13 %
38,42 %
2,25 %
0,20 %
100,00 %

25 882 697
19 672 694

3 860 004
- 346 820

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

50 466 484
- 169 315

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,673078590900%

Andelskurs per 2016-03-31
3 380,3996
Antal andelar per 2016-03-31 14 879,0599

Förmögenheter för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

0 Mkr

06-30

Avkastning

05-31

Insatt kapital

04-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-03-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

2016-03-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

04-30

500 Kr

Fredag 2016-04-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2016
Portföljrapport

2016-03-31

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

105 518 031
68 562 305
4 017 130
341 545
178 439 011

59,13 %
38,42 %
2,25 %
0,20 %
100,00 %

91 823 916
69 792 718

13 694 115
- 1 230 413

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

179 039 691
- 600 680

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,935572529400%

Andelskurs per 2016-03-31
3 380,3996
Antal andelar per 2016-03-31 52 786,3662

Förmögenheter för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

0 Mkr

06-30

Avkastning

05-31

Insatt kapital

04-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-03-31

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-04-30 - 2016-03-31
4 000 Kr
Insatt kapital
100 Mkr

3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

2016-03-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

04-30

500 Kr

Fredag 2016-04-08
Sida
12

1 (3)
2016-03-31
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Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Arbetsgivarpolitik

Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja
lika rättigheter och möjligheter, prop. 2015/16:135
Krav på aktiva åtgärder avseende alla diskrimineringsgrunder samt årlig
lönekartläggning.
Förslaget innebär ändringar i diskrimineringslagen (2008:567) och bygger i stora delar
på utredningen ”Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering” SOU 2014:41.
Propositionen behandlas i riksdagen i juni 2016 och de nya reglerna föreslås börja
gälla redan från och med den 1 januari 2017.
De utökade kraven på aktiva åtgärder gäller för arbetsgivare och
utbildningsanordnare.
Aktiva åtgärder
Förslaget innebär att arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet och
utbildningsområdet ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som
diskrimineringsförbudet.
Med aktiva åtgärder menas ”förebyggande och främjande arbete för att inom en
verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder”.

Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal
för kommunala bolag och kommunalförbund.
Sveriges Kommuner och Landsting

Pacta

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn växel: 08-452 70 00, Fax diariet: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se  www.skl.se

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn växel: 08-452 77 00
kontakt@pacta.se  www.pacta.se

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett
arbete med aktiva åtgärder. Det innebär ett förebyggande och främjande arbete
genom att:
1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns
andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3.
Arbetet ska genomföras fortlöpande.
Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt.
I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka.
Dokumentation
 Arbetsgivare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva
åtgärder.
 Utbildningsanordnare ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva
åtgärder.
Samverkan
Utformningen av de konkreta åtgärderna överlämnas till arbetsgivare respektive
utbildningsanordnare att utforma i samverkan med arbetstagare respektive studenter,
elever och barn.
Områden för aktiva åtgärder
 För arbetsgivare är det följande områden som arbetet med de aktiva åtgärderna
ska omfatta: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra
anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig
kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med
föräldraskap.
 För utbildningsanordnare är det följande områden som arbetet med de aktiva
åtgärderna ska omfatta: antagnings- och rekryteringsförfarande,
undervisningsformer och organisering av utbildningen, examinationer och
bedömningar av studenternas prestationer, studiemiljö och möjligheter att
förena studier med föräldraskap.
 Både arbetsgivare och utbildningsanordnare ska ha riktlinjer och rutiner för att
förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.
Lönekartläggning för jämställda löner varje år
Arbetsgivare ska idag genomföra lönekartläggning vart tredje år. Kraven på vad en
lönekartläggning ska innehålla kvarstår, men i propositionen föreslås att en sådan
kartläggning ska genomföras varje år.

När det gäller formerna för dokumentationen av arbetet föreslås att dagens krav på
särskilda planer ersätts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. Kravet på
skriftlig dokumentation vid lönekartläggningen ändras till att omfatta företag med
minst 10 arbetstagare i stället för dagens 25. Nuvarande lagkrav på jämställdhetsplan
och handlingsplan slopas.
Kommentar
Det är troligt att propositionen kommer att antas av riksdagen. Då lagändringarna
föreslås träda ikraft redan den 1 januari 2017 påverkar det planeringen för nästa år.





Alla arbetsgivare behöver planera för en lönekartläggning av löner och villkor
för kvinnor och män 2017.
Arbetsgivare och utbildningsanordnare behöver se över arbetet med aktiva
åtgärder mot diskriminering, och uppmärksamma verksamheterna om att
samtliga diskrimineringsgrunder kommer att omfattas från och med 2017.
Policydokument och interna riktlinjer kan behöva ses över utifrån
lagändringarna.

Mer information
För att läsa hela lagförslaget:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516135/
SKL återkommer med mer information och lagtext när propositionen behandlats av
riksdagen.
Frågor om cirkuläret kan skickas till info@skl.se.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sophie Thörne

Anna Ulveson

Statusrapport liten uppföljning Kalmar kommun 2016-03-09





