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Regeringen satsar 
på villaägarna

Regeringens Bredbandsforum tillsät-
ter två nya arbetsgrupper, en villagrupp 
och en arbetsgrupp för samordnad ef-
terfrågan. Villagruppen ska undersöka 
hur utbyggnad av bredband till villor kan 
främjas, och gruppen för samordnad ef-
terfrågan hur offentlig upphandling kan 
påskynda utbyggnaden i landet.

Bredbandsforum är ett strategiskt fo-
rum för att genomföra regeringens bred-
bandsstrategi att 90 procent av hushållen 
och företagen ska ha tillgång till bredband 
på minst 100 megabit till år 2020.

Kommunerna ökade sina 
satsningar på IT med 2,4 
procent förra året. Det är 
mer än i andra sektorer. Men 
pengarna räcker ändå inte.

DYR DRIFT TÄR PÅ  
IT-BUDGETARNA
Kommunerna saknar pengar till nyutveckling

IT-satsningarna ökar i 
kommunerna, men peng-
arna går framför allt till 
drift, visar en ny under-
sökning. Kraven på snabb 
utbyggnad av system 
och e-tjänster minskar 
utrymmet för långsiktig 
utveckling. 
UNDERHÅLL Av varje krona 
kommunerna spenderar på 
IT satsar de bara 13 öre på ut-
vecklingsarbete för att med 
hjälp av tekniken förändra 
och effektivisera sin verksam-
het. Resten av pengarna an-
vänds till att producera och 
driva IT.

– Ska kommunerna hänga 
med i utvecklingen måste 
relationen bli 50—50, säger 
Hans Werner, vd på Radar.

Undersökningsföretaget 
Radar har för tredje året i rad 
ställt frågor till kommunerna 
för att få en bild av hur myck-
et pengar de lägger på IT 
och hur pengarna används. 
Kommunerna ökade förra 
året sina IT- budgetar med i 
genomsnitt 2,4 procent, jäm-
fört med de 1,3 procent som 
är medelvärdet för alla sekto-
rer i samhället. 

– De kommunala IT-kost-
naderna rör inte på sig på 
samma positiva sätt som de 
gör i den privata sektorn, där 

man hela tiden blir bättre på 
att effektivisera och produce-
ra IT till ett lägre pris, säger 
Hans Werner.

Kartläggningen visar också 
att det blir allt vanligare med 
samarbete inom IT, framfö-
rallt mellan mindre kommu-
ner. Var tredje planerar att 
öka användningen av out-
sourcing och molnlösningar 
som alternativ till produktion 
och drift i egen regi. 

Björn Söderlund, IT-strateg 
i Lidingö, ser hur kommuner-

na ständigt är föremål för le-
verantörernas uppvaktning 
och slår fast att det krävs kun-
skaper för att ta ställning till 
vilket alternativ som är den 
bästa lösningen. 

– Molntjänster är den se-
naste modesvängen, konsta-
terar han.  

Björn Söderlund framhål-
ler att utvecklingssatsningar 
inom IT ibland inte märks i 
redovisningen, då de ham-
nar i andra delar av budge-
ten, till exempel skola och 
vård. Han är inte heller över-
tygad om att IT-utveckling i 
sig är något kommunerna ska 
ägna sig åt.

– För att klara det krävs en 
speciell och hög IT-mognad 
och det är inte alltid vi har 
det i kommunerna. Det är 
viktigare att vi är bra bestäl-
lare och på det sättet kan dri-
va utvecklingen, säger han. 

Kommunerna kan inte dra nyt-
ta av den tekniska utveckling-
en på samma sätt som privata 
aktörer. Bland annat gör upp-
handlingslagen och ramavtal 
att det blir svårare att anlita 
leverantörer som är villiga 
att till exempel sköta delar av 
driften till ett förmånligt pris. 

– Sitter du i ett avtal som 
är skrivet på fem år sitter du 
med ramarna lika länge. Ska 

du komma ur avtalet kostar 
det väldigt mycket pengar, sä-
ger Lotta Nordström, IT-stra-
teg i Nacka.

När hon tillträdde för tre år 
sedan hade Nacka gått från 
egen IT-avdelning till out-
sourcing. Hon ärvde en bud-
get där cirka 5 procent var av-
satta för utveckling, men ef-
tersom driften ökade genom 
till exempel fler datorer och 
ökade krav på nätprestanda 
blev det inget utrymme kvar. 
Möjligheter för alla förvalt-
ningar att avropa från avta-
len, samt en ovana att han-
tera den ökande IT-använd-
ningen, gjorde det svårt att 
styra kostnaderna. 

– När mottagaren av be-
ställningarna är en extern le-
verantör säger den i princip 
alltid ja. Med en intern IT-av-
delning har man större kon-
troll, säger Lotta Nordström.

Efter ett par IT-budgetar 
där posten utveckling varit 
noll ser det ljusare ut. Lot-
ta Nordström räknar med 5 
procent i utvecklingskostna-
der 2015, en siffra som från 
2016 kan stiga till 7—8 pro-
cent.

– Vi måste bli bättre på att 
visa vilka vinster IT-investe-
ringar ger, säger hon. 

TORBJÖRN TENFÄLT
redaktion@dagenssamhalle.se

I KUNGSBACKA FÅR  
INVÅNARNA SKATTEKOLL

Nu ansluter sig Kungsbacka kommun till 
tjänsten Skattekollen för att invånarna ska 
kunna se hur deras skattepengar används. 
I Skattekollen skriver man själv i sin lön 
och sedan räknar tjänsten ut hur myck-
et som går till skatt och vad pengarna an-
vänds till.

Hittills har sex kommuner anslutit sig 
till Skattekollen. Kungsbacka blir nummer 
sju. Ytterligare åtta kommuner är på gång; 
däribland Fagersta, Halmstad, Karlskoga 
och Norberg.
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... PROCENT av alla barn mellan 10 och 18 
år använder internet minst tre timmar 
per dag, visar nya uppgifter från 
Statistiska centralbyrån. Det är en 
ökning från 18 procent för ett år sedan. 
Flickorna, som använder nätet lite mer 
än pojkarna, föredrar att surfa runt, 
medan pojkarna framför allt spelar 
dataspel.
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I KUNGSBACKA FÅR

TIPS TILL APPARATEN

Läkemedelsboken  
i mobilen

Läkemedelsverket lanserar appen 
Läkemedelsboken för mobiler och 
Ipad. I appen kan läkare, läkare under 
utbildning och farmaci- och 
medicinstuderande får råd om 
behandlingar med läkemedel vid 
vanliga sjukdomstillstånd. Läkeme-
delsboken släpps samtidigt som en 
öppen tjänst på internet.

PLATTFORM: Android och Iphone
PRIS: Gratis                          

” Det krävs en hög 
IT-mognad och 
det är inte alltid 
vi har det i 
kommunerna.” 
Björn Söderlund, 
IT-strateg i Lidingö


