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Hur skapa en välfungerande IT-organisation?  Hur enas kring en 
gemensam målbild? Hur nyttja kompetensen?  

En kort historia om 
Digital agenda Storsthlm  

Ett ledarskap som 
inkluderar digitalisering 

 
En längre historia 
från Uppsala 
 



TWITTERVERSIONEN 

Hur nyttja kompetensen?  

Göra glasklart var den är, varför den finns och hur länkarna till 
verksamhetsansvaret ser ut. Att inte ta någonting för givet och inte nöja sig 
förrän det är tydligt, minst för alla chefer. 

Hur skapa en välfungerande IT-organisation?   

Hur enas kring en gemensam målbild?  
Utgå från det som finns, prata mindre om att starta och att vara inför 
någonting, mer om att fortsätta och bygga vidare. Digitalisering har pågått 
länge (med olika ord). Koppla till historien, hämta kraft där. 

Se befintlig kompetens, prata mindre om brist och mer om möjligheter. Sänk 
garden (nödvändigt men svårt) för att koppla ihop olika kunskaper med olika 
språk. 
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• Skapa regionkunskap genom 
utredning och analys 
• Processleda regional utveckling och 
välfärdsutveckling 
• Intressebevaka och samverka med 
andra aktörer i regionala frågor 
• Förvalta överenskommelser och 
motsvarande samarbeten 

Genom att vara en arena för samverkan 
mellan kommunerna i Stockholms län  
kan vi dra nytta av varandras 
erfarenheter, samordna satsningar  
och utvecklas tillsammans.  
För kommunerna och deras 
medborgares bästa. 



Vi har det kommunala självstyret men 
behöver också det digitala samstyret. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Foto: United States Library of Congress's Prints and Photographs division under the digital ID cph.3b39889



 
 

DIGITALA AGENDAN- FYRA FOKUSOMRÅDEN UR TRE PERSPEKTIV 



DEN DIGITALA 
OFFENTLIGA SEKTORN 

DEN DIGITALA 
MARKNADEN 

DEN DIGITALA 
KOMPETENSEN 

DEN DIGITALA 
INFRASTRUKTUREN 

Stockholmsregionen är den självklara platsen för 
innovativa företag att utveckla och pröva digitala tjänster 
och produkter i 

Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor har 
tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med 
höga överföringshastigheter 

Vi har en öppen, robust och interoperabel digital 
infrastruktur i den tekniska frontlinjen 

Stockholmsregionens landsbygds-områden har under de 
senaste åren gjorts mer attraktiva och konkurrens-kraftiga 
genom förbättrade anslutnings-möjligheter som möjliggör 
distans arbete, företagande och utbildning 

Användarnas behov och bred aktörssamverkan är 
utgångspunkten  
för allt digitalt utvecklingsarbete i Stockholmsregionen 

Offentlig sektor erbjuder öppna data och 
utvecklingsarenor för utveckling av nya digitala tjänster 
och produkter 

Samverkan med akademin kring den digitala 
utvecklingen är väl utvecklad. Akademin har en viktig roll 
att tillgängliggöra ny kunskap och teknik 

Grundskolor och gymnasieskolor förser sina elever 
med en digital kompetens som efterfrågas av 

arbetslivet 

Arbetsgivarna bidrar till kompetensutveckling och 
ökad anställningsbarhet bland sina medarbetare 

Inom offentlig sektor finns en väl utvecklad 
beställarkompetens. Offentlig sektor använder 

offentliga upphandlingar för driva på den digitala 
utvecklingen 

I Stockholmsregionen finns en digital 
tillgänglighet dygnet runt, 24/7 

Det finns ett sammanhållet utbud av digitala tjänster och 
service som överbryggar myndigheters och andra 

organisationers gränser samt möter den enskilde i dennes 
livssituation 

Det finns gemensamma lägesbilder som möjliggör väl 
informerad och koordinerad planering och 

genomtänkta beslut 

IKT-sektorns behov av välutbildad arbetskraft med rätt 
kompetens möts 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta utspelar sig i Uppsala, den vackra gamla universitetsstaden som satsar stort på framtiden – digitalisering viktigt för att bygga framåt



Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi hade en splittrad och svåranalyserad IT-miljö som inte hjälpte oss att utvecklasLång historik av decentraliserad styrning i kommunen, varje verksamhet var utlämnad att lösa sina egna behov vad gäller ITIT-avdelning var en intern leverantör som med levererade enligt olika interna avtalDet fanns ingen etablerad styrning över IT-utvecklingen Bakrgrund till att den dåvarande majoriteten beslutade outsoucaMånga åsikter, valår, debatt, IT- och digitalisering kom verkligen i ljusetDåvarande opposition var tydlig med att de var precis lika missnöjda med nuläget men ville se en annan förändringen än den outsousing som alliansen drevMaktskifte efter valet, outsoucing stoppad, uppdrag att komma med förslag till ny långsiktig inriktning
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Det jobbet gjordes öppet och med många involverade, nu hade vi cjhansen att samla ihop det spittrade, snickra ihop gemensamma bilder och var vi var och vad vi behövdeÖppen dialog under hela processenNy inriktning beslutades mindre än ett år efter att outsousingen stoppades, en snabb process, starka motivEtt uppdrag var också att skapa en samlad IT-organisation, både strategisk styrning och utförande, klart 1 juli – ett viktig verktyg för samlad kraft och mindre splittring
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IT och digital utveckling i 
Uppsala kommun är en 
förändringsmotor i 
kommunens utveckling och en 
möjliggörare för effektiva 
informationsflöden och ökad 
öppenhet.  
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Demokratiutveckling 

Attraktiv arbetsgivare 

Innovationer 

Hållbarhet Öppenhet 

Effektivitet 

Likabehandling 

Service 

Kvalitet 

Samverkan 

Delaktighet 

Den verkliga styrkan 
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CC0 

NY TEKNIK ELLER  
ORDNING OCH REDA? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Många utmaningar att se och förstå (integritet, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, …)Infrastruktur är viktigt för många samhällsfunktioner. För IT också!Manhattan slutet av 1800-talet. Telegrafledningar. Fri konkurrens, massa aktörer. Telegrafledningar fyllde gaturum, fasader och tak. The great white hurricane 1888. Därefter infrastruktur i kulvertar istället.Idag. Som på vänstra bilden. Vissa har tillgång till ledning, andra inte. Fullständigt hullerombuller vem som sitter ihop med vem. Vi måste snabbt komma till en sådan här situation, så att vi kan börja arbeta med de viktiga transformationerna på riktigt. 320 IT-system, ca 30 ärendehanteringssystem, GIS ersatte 15-20 IT-systemFiber och bredband, men ÄVENTrådlös kommunikation, inte bara 3G, 4G, 5GSensorer och aktuatorerDatalager och applikationslager i molnetHorisontalisering. Kräver att vi etablerar ett infrastrukturperspektiv på samma sätt som vägnät, elenergi, värme, …
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Policy för IT-utveckling och digitalisering 

Nytta för 
invånare och 
företag 

Strukturer för 
IT-utveckling 

• Vända klimat- och samhällsutmaningar till framgångar  

• Stärka allmänhetens möjlighet till insyn och delaktighet i den 
demokratiska processen 

• Öppenhet, likabehandling och trygghet präglar kontakten med 
Uppsala kommun 

• Stärka innovationskraften för invånare och företag genom 
tillgängliggörande av kommunens informationsresurser 

• Höja kvalitén och öka effektiviteten i Uppsala kommuns 
verksamheter 

• Stärka Uppsala kommuns attraktionskraft som arbetsgivare genom 
IT-lösningar som främjar effektivitet, samverkan, delaktighet och 
öppenhet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
DemografiutvecklingAttrahera och behålla kompetens
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Strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering 

  

IT-styrning 
Förändringar i IT-miljön sker samordnat, leder till 
samutnyttjande av IT-lösningar, minimerade 
dubbelfunktioner, effektivt underhåll. IT-styrningen 
är integrerad i kommunens ledarskap och stärker 
innovationskraft och utveckling av framtida 
samhällslösningar. 

  

Digitalisering 
Föredöme på att tillvarata och utveckla 
digitaliseringens möjligheter. Utvecklar 
medborgardialogen, främjar hållbara lösningar. 
Digitalt är norm. Enkelt att ha kontakt. Öppna data 
stimulerar innovation och underlättar insyn. 

  

IT-infrastruktur 
En digital arbetsplats som främjar delaktighet, 
samverkan, hållbar utveckling och kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare. En trygg och tillförlitlig 
IT-infrastruktur som utgör en stabil plattform för 
kommunens IT. Certifiering för hållbar och 
ansvarsfull produktion. 

  

Verksamhetssystem 
En tydligt dokumenterad uppsättning 
verksamhetssystem som drivs och utvecklas utifrån 
en gemensam IT-arkitektur och tydliggjorda 
verksamhetsbehov. 



IT-PLANEN 
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• Det viktigaste verktyget för verkställighet av policy och 
strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering inom 
Uppsala kommun.  

• Är ledningens huvudsakliga verktyg för övergripande 
prioriteringar och koordinering av IT-relaterad utveckling 
inom kommunen. 

• Är flerårig, uppdateras årligen, följs upp i enlighet med 
kommunens verksamhetsuppföljning och beslutas i 
kommunens tjänstemannaledning.  

• IT-staben på kommunledningskontoret ansvarar för att IT-
planen fyller sin funktion och hålls aktuell i nära samarbete 
med alla berörda verksamheter. 

• Fångar alla IT-frågor i Mål och budget och 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 
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Systemförvaltning 
Ekonomi, HR, 

ärendehantering, kris & 
beredskap samt utbildning 

Arbetsplats & telefoni 
Drift och utveckling av 

digital arbetsplats, inklusive 
telefoni 

Strategi 
IT-strateg, IT-arkitekt, e-strateger, 

funktionsansvariga 

IT-koordinering 
Basen i IT-stabens närvaro hos och 

samarbete med förvaltningar & bolag  

Systemförvaltning 
Hälsa, vård, omsorg, kultur 

& fritid, & behörighet 

Systemförvaltning 
Miljö, bygg, fastighet, webb 

& GIS 

Drift 
Drift och utveckling av 
kommunens datanät & 

serverdrift 

Skol-IT 
Infrastruktur och 

systemförvaltning för 
skolan  

CIO 

• Identifierade tidigt en samlad IT-organisation som en nyckel till framgång 
• Vi har samlat ihop oss stegvis (människor, kompetenser, system, budgetar, processer) 

• Det starkaste och svåraste; att hantera strategi & produktion samtidigt och 
tillsammans 

• IT-koordinatorn en nyckelroll, finns i varje förvaltningsledning (parallellt med 
motsvarande roller på HR, Ekonomi & Kommunikation) 

• Att bära den komplexitet som IT-relaterad verksamhetsutveckling innebär 
 

En grundidé 

Att klarar utvecklingens första steg med det vi 
har om vi samlar alla budgetar, kompetenser 
och teknik på ett ställe och tar ett helhetsansvar. 

 
 



• En splittrad och svåranalyserad IT-miljö 

• Många o-koordinerade projekt utan gemensam prioritering 

• Många ostartade projekt 
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FRÅN SYSTEMLEVERANS TILL DIGITALISERING 
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Leverantör Verksamhet IT 

Leverantör IT 

Beställar-utförar metod, utgår ifrån att 
verksamhetsbehov och tekniska lösningar 
kan förutses och formuleras. Formella 
strukturer mer väsentliga än öppna 
dialoger. 

Samverkansmetod som utgår från att 
verksamhetsbehov och tekniska lösningar 
samverkar tätt för att skapa nyttor som 
inte alltid kan förutses. Öppna dialoger 
mer väsentliga än formella strukturer. 

Verksamhet 
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DIGITAL ÅNGEST 

Ett myntat begrepp – kan handla 
om överflöde av information men 
också om oklarhet – hur gör jag 
som ledare för att tillvarata 
möjligheter och hantera risker 
med digitalisering? 

30 



1. IT från nödvändighet till angelägenhet 

2. Kompetensen, vad finns den, hur ser den ut och 
hur kopplar vi ihop den? 

3. Fokus på informationsflöden 

4. Vanligt med övertro på färdiga tekniska lösningar 

5. Hur räknar vi på digitalisering – investeringar & 
budget? 

6. Behöver tid i ledningsgruppen 

 

 

ETT LEDARSKAP SOM INKLUDERAR DIGITALISERING 



FRÅN KOMPLICERAD TILL KOMPLEX 

The Cynefin framework is a conceptual framework used to aid decision-making. Created in 1999 by Dave Snowden 



BARA MÖJLIGHETER? 

Digitalisering - en tsunami, 
ett hot, en frälsare med 
magiskt glitter eller något 
däremellan? 



DIGITALISERING – ETT FÖRÄNDRAT ARBETSLIV 

- Att gå från det tekniskt möjliga till att få det att fungera i ett verkligt sammanhang 

tillsammans med annan teknisk infrastruktur och tillsammans med människor är mycket 

mer komplext och tar längre tid än man tror. 

– Vi har varit ganska påhittiga genom historien att komma på nya typer av jobb. Vi 

ändrar våra förväntningar på vad som är möjligt och vad man kan göra. 

 

Lena Pareto, docent i informatik vid Högskolan Väst och expert på digitalisering i arbetslivet. 



MIN EGEN PODD – DEN NAKNA CHEFEN 



TWITTERVERSIONEN 

Hur nyttja kompetensen?  

Göra glasklart var den är, varför den finns och hur länkarna till 
verksamhetsansvaret ser ut. Att inte ta någonting för givet och inte nöja sig 
förrän det är tydligt, minst för alla chefer. 

Hur skapa en välfungerande IT-organisation?   

Hur enas kring en gemensam målbild?  
Utgå från det som finns, prata mindre om att starta och att vara inför 
någonting, mer om att fortsätta och bygga vidare. Digitalisering har pågått 
länge (med olika ord). Koppla till historien, hämta kraft där. 

Se den som finns, prata mindre om brist och mer om möjligheter. Sänk garden 
– nödvändigt men svårt - för att koppla ihop olika kunskaper med olika språk. 



Hur skapa en välfungerande IT-organisation?  Hur enas kring en 
gemensam målbild? Hur nyttja kompetensen?  

En kort historia om 
Digital agenda Storsthlm  

Ett ledarskap som 
inkluderar digitalisering 

 
En längre historia 
från Uppsala 
 




	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	TWitterversionen
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	�
	Bildnummer 10
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Ny teknik eller �ordning och reda?
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	IT-planen
	IT- plan
	Bildnummer 26
	Bildnummer 27
	Från systemleverans till digitalisering
	Bildnummer 29
	DIGITAL ÅNGEST
	Ett ledarskap som inkluderar digitalisering
	Från komplicerad till komplex
	BARA möjligheter?
	Digitalisering – ett förändrat arbetsliv
	MIN EGEN PODD – DEN NAKNA CHEFEN
	TWitterversionen
	Bildnummer 37
	Bildnummer 38

