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Sammanfattning 
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Digitaliseringens spridning ökar i allt högre takt och den konstanta utvecklingen medger att fler områden i vår vardag omfattas och förväntas stödjas av olika digitala lösningar. Att följa med i denna 
utveckling ställer nya eller förändrade krav på alla verksamheter. Detta i sin tur ställer krav på olika former av investeringar såsom att ha en utbyggd infrastruktur för bredband, som är 
grundförutsättning för digital infrastruktur. 

Inför alla investeringar vill man givetvis få en bild av den samlade kostnaden. En kostnadsmodell är framtaget för Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att kunna beräkna investeringskostnader 
för digitala lösningar (tekniska delen) för att digitalisera socialtjänsten. Detta har genomförts utifrån ett antal investeringsområden som är framtagen tillsammans med SKR och ett antal kommuner. De 
framtagna investeringarna är dock inte heltäckande utan endast ett urval inom ramen för socialtjänstens digitalisering, ska ses mer som ett stöd/utgångspunkt för att påbörja digitaliseringen. Den 
beräknade investeringskostnaden avser endast kostnaden för den digitala/tekniska lösningen, kostnader för de mjuka delar såsom förändringsledning, digitaliseringsledare, utvecklingskostnader, 
förvaltningskostnader osv är inte inräknad. Den totala beräknade investeringskostnaden för digitala/tekniska lösningar i socialtjänsten utgör bara en del av vad det faktiskt kostar att digitalisera, de 
mjuka delarna utgör en stor del av den totala kostnaden för digitalisering och är en viktig aspekt att ta hänsyn till och ta i höjd för det i kalkylberäkningarna. 

Rapport är baserad på framtagen kostnadsmodell för att räkna fram en översiktlig kostnadsbild över ett urval av investeringsområden (digitala Infrastruktur, digitala service, digitala verktyg) . 
Den totala beräknade investeringskostnaden för digitala lösningar i socialtjänsten (enbart där prisuppgifter finns eller indikation på pris) uppgår till ca 14 miljarder inklusive kostnader för 
verksamhetssystem. I detta inkluderas endast driftkostnader (ej utvecklingskostnader eller förvaltningskostnader) beräknade på 1 år. Utvecklingsprojekt på nationell nivå är endast beräknad på ett år 
samt att kostnader för tillgång till internet utgår från att det finns utbyggd infrastruktur. Beloppet utgår ifrån att samtliga kommuner startar från noll, det är inga investeringar har genomförts. Den 
faktiska totala kostnaden för att digitalisera socialtjänsten bedöms vara högre än den framräknade beloppet då de identifierade investeringsområden är inte heltäckande samt att de nationella 
satsningar kostar troligtvis mer än det som har angetts. Notera att kostnaden ligger inte enbart på förvaltningsnivå utan det finns ett flertal investeringar som ska beaktas på kommunnivå. 

Av totalt 34 investeringsområden är det 9 investeringsområden som saknar prisuppgift på, det är framförallt nationella satsningar och som uppskattningsvis kan uppgå till ett par miljarder som 
behöver adderas på den beräknade investeringskostnaden för digitala lösningar i socialtjänsten. 

Som en referens nämns det i  rapporten “Förbjuden framtid? Den digitala kommunen” att det uppskattningsvis kostar ca 70 -100 miljarder att digitalisera kommunerna (kommunens samtliga delar) 
under 2-5 års tid och i det ingår det omställningen till att digitalisera (samtliga delar inklusive de mjuka delarna såsom förändringsledning etc). Socialtjänsten utgör bara en del av totalsumman, det 
finns andra delar av kommunen såsom skolan som också behöver digitaliseras och medför därmed också en kostnad.  

Dock är en digitaliseringsresa givetvis så mycket mer än att bara kalkylera kostnaderna. I denna rapport ingår också en översiktlig redogörelse och beskrivning av de komponenter, aspekter och 
aktivitetsområden som krävs för att möjliggöra en framgångsrik digital förändringsresa. Ytterst handlar det om att skapa en reell och bestående förändring samt att få med sig organisationen under 
hela transformationen.  

För att säkerställa att rätt investeringar görs och att rätt beslut fattas krävs tydlig ledning och styrning. Här är det viktig att det är de faktiska behoven som styr vilka satsningar och investeringar som 
görs. Vidare kan nya kompetenser och roller att krävas utifrån att digitaliseringen ställer krav på ett nytt sätt att arbeta och samverka. I detta sammanhang måste också förvaltningen gå från att vara 
en klassisk supportfunktion till att inkluderas i den kontinuerliga vidareutvecklingen av det digitala arbetssättet.

Rapporten och modellen är på en övergripande nivå och vänder sig till  kommunerna (både förvaltning och kommunfullmäktige)  och till de berörda parterna på en nationell nivå. För kommunerna ger 
det en bild av vilka investeringar som är aktuella idag och i framtiden, vilket ger stöd till budgetarbetet. På en nationell nivå handlar det om att ge en rikstäckande bild över vilka investeringskostnader 
det krävs för att digitalisera socialtjänsten i Sverige samt vilka områden som kan vara aktuella att prioritera  och gemensamt satsa på.
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Omfattning och bakgrund

Digitaliseringens påverkar utvecklingen idag och skapar  stora förändringar i dagens samhälle. 

Socialtjänsten är ett välfärdsområde där det finns stora möjligheter för att utveckla arbetssätt med hjälp av digitalisering. Det kan handla om digitala lösningar som stödjer både dem som arbetar i välfärd 
men också för medborgarna. För socialtjänstens målgrupper innebär digitaliseringen helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. 

Inom många kommuner står dock socialtjänsten inför utmaningen med att välja digitala lösningar samt veta vilka lösningar som ger störst effekt och erforderligt stöd för olika målgrupper. Inte minst är 
det i sammanhanget av stor vikt att kunna kontrollera och kalkylera kostnaderna relaterade till de investeringar som härrör till olika digitaliseringsinitiativ. Som stöd för detta är det värdefullt med en 
strukturerad och tillämpbar kostnadsmodell.   

I denna rapport presenteras ett urval av prioriterade investeringsområden samt en matris som beskriver mognadsgraden för respektive investeringsområde. Till detta är en kostnadsmodell framtagen för 
att hantera beräkning av tillhörande kostnader. Modellen kommer att utgöra grunden för en fortsatt dialog med kommunerna som gör det möjligt att bedöma varje enskild kommuns digitaliseringsbehov 
inom socialtjänsten. Modellen är tillämpbar för enskilda kommuner samt att den synliggör den samlade kostnaden för socialtjänsten i hela Sverige för utvalda områden. Arbetet har fokuserat på att 
beräkna kostnaderna för investeringar i teknik och relaterade lösningar och tar inte höjd för projektkostnader såsom t.ex.projektledning, förändringsledning och införande. Dock är detta viktiga faktor för 
framgång och bör vara en del av den samlade kalkylen när en kommun ska budgetera för en satsning på området. Arbetet med att ta fram denna rapport har skett i samarbete med SKR.
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Källa: SKR ekonomirapport oktober 2019 & E-hälsomyndigheten, Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik (e-hälsa) Återrapportering enligt regeringsbeslut S2018/02375/FST, Dnr: 2018/01443

• En del av utmaningen för kommunerna ligger i att de ska klara den demografiska utvecklingen utan att anställa fler och utan att kvaliteten försämras. Digitaliseringens möjligheter behöver bättre 
användas för att kommunerna ska klara välfärdens utmaningar. Med digitaliseringen tillkommer nya och förändrade arbetsuppgifter som kräver kontinuerlig kompetensutveckling i alla led från politiker till 
medarbetare i det yttersta utförarledet.

• Ekonomiska satsningar och strukturella förutsättningar anses behövas för en långsiktig och hållbar digital verksamhetsutveckling. Många kommuner har en ansträngd ekonomi och att införa ny teknik och 
ändrade arbetssätt är kostsamt. Budget, rätt kompetens och engagerade medarbetare menar kommunerna är avgörande för framgång.

Varför har digitaliseringen betydelse för framtiden?
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Demografisk utveckling Vad händer med kostnaderna? Antal arbetsgivare som rapporterat brist på utbildad arbetskraft

• Antalet “äldre äldre” samt barn och unga kommer att ökar kraftigt de kommande tio åren. Andel äldre kommer att öka sett till den demografiska prognosen (se graf 1, blå kurva). I en nära framtid 
kommer antalet invånare över 80 år att öka kraftigt och därmed också efterfrågan på vård och omsorg. Tillgången till arbetskraft och skatteunderlag kommer emellertid inte att öka i motsvarande 
grad 

• Utöver intäkter från förväntade skatteökningar 2020 samt ökning av generella statsbidrag till kommunerna behöver ytterligare åtgärder vidtas motsvarande ca 33 miljarder år 2023 (se graf 2). 
• Brist på utbildad arbetskraft är betydande för offentliga arbetsgivare och ställer högre krav på hur detta ska lösas i kombination med ökade kostnader och en förändrad demografi (se graf 3)i.  
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Huvudsakliga steg för framtagning av kostnadsmodell 
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Steg 1. Kategorisera 
kommunerna
Information och statistik 
från samtliga 290 
kommuner samlas in för att 
vidare kategorisera dessa 
genom att jämföra olika 
parametrar. Detta möjliggör 
effektivare jämförelse inom 
samma kommungrupp. 

Steg 2. Kartlägga 
investeringsområden inom 
digitalisering för 
socialtjänsten 
Detta genomförs tillsammans 
med ett antal utvalda 
kommuner och SKR i form av 
intervjuer och workshop. 
Investeringsområdena 
kommer att beaktas utifrån en 
nationell, regional och 
kommunal nivå för att få en 
heltäckande bild. 

Steg 3. Utformning av 
mognadsmatris
Mognadsmatrisen ger en 
överblick över socialtjänstens 
situation avseende digitalisering 
för en specifik kommun. 
Matrisen utgår från ett antal olika 
mognadsgrader. Baserat på nivå 
i matrisen ges en indikation på 
vad en förflyttning till nästa nivå 
skulle innebära för kommunen i 
form av investeringar. 
Mognadsmatrisen bygger på de 
identifierade komponenterna/
områdena i steg 2.  

Steg 4.  Kostnadsmodell
En kostnadsmodell utformas för 
att beräkna förflyttningar till 
nästa mognadsgrad och som är 
anpassad för de olika 
kommungrupperna (steg 1). Med 
hjälp av matrisen kan en 
indikation av det totala 
investeringsbehovet för 
socialtjänstens digitalisering 
bestämmas. Matrisen kan även 
tillämpas på de områden som 
kommunen väljer att prioritera, i 
kostnad och tid. 
Investeringsområden kommer 
att hänföras till vilken nivå 
investeringen bör ske på 
(nationell, regional eller 
kommunal nivå). 
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Metod för framtagning av investeringsområden och mognadsgraderna
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● Investeringsområden (nivå 1-4) har tagits fram tillsammans med SKR och ett antal utvalda kommuner i två workshops samt 
kompletterat med ett antal intervjuer. Detaljer kring framtagna  investeringsområden redovisas under avsnittet 
Investeringsområden.

●  Nivå 4 motsvarar konkreta investeringar som ska vara investeringar som det går att få fram en prisbild på. Dock gäller det 
endast de investeringar som finns på marknaden, vissa investeringar finns idag inte på plats men som har lyfts att det finns ett 
behov av och som diskuteras på nationell nivå. Det kan förekomma att det saknas prisuppgifter på ett antal investeringar och 
dessa är inte inräknade i den totala investeringsbeloppet.

● Investeringarna på nivå 4 är endast ett urval och är inte heltäckande, dessa har tagits fram tillsammans med SKR och ett antal 
kommuner. 

● Syftet med att få fram en ungefärlig prisbild är för att beräkna på en översiktlig nivå en kostnad för att digitalisera 
socialtjänsten. De investeringar som har tagits fram är inte heltäckande för socialtjänsten men kan användas som en 
utgångspunkt/vägledning idag för att titta närmare på digitaliseringen. 

● Beloppen som räknas fram är endast ett estimat för att ge en indikation, det kommer att ske samlat för riket samt för respektive 
kommungrupp (ej på enskild kommunnivå). Utgångspunkten är att samtliga kommuner inte har någon investering på plats, 
dvs. alla börjar på noll.  

● Beloppet som räknas fram är de initiala investeringarna inom ramen för digitala lösningar samt driftkostnader (ej kostnader för 
utveckling, förvaltning och kostnader för de mjuka delarna såsom förändringsledning etc.) och ska motsvara kostnaderna för år 
1. I verkligheten görs investeringarna över tid, allt finansieras inte år 1.

● Investeringarna kommer att beräknas med hjälp av nivå 4 som i sin tur konsolideras till de överordnade nivåerna.

● Investeringarna har kategoriserats utifrån en prioritetsordning (se bilden till vänster), vilket också synliggör mognadsgraderna 
1-3. Vissa investeringar finns idag redan på plats medan andra inte, t.ex. gemensam tjänsteplattform. 

● Modellen (till vänster) är statisk och bygger på vilka delar som anses vara viktiga att utgå ifrån för att bygga rätta 
förutsättningar för att digitalisera socialtjänsten med tre prioriteringar - grunden och påbyggnad. I verkligheten har 
kommunerna investeringar från samtliga tre kategorier men för att kunna beräkna hur mycket det kostar att transformera 
socialtjänsten har denna modellen utgått från en statisk modell. 

● Kostnad för respektive prioritering/mognadsgrad kommer att anges samt totalkostnaden för samtliga tre mognadsgraderna. 
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Antagande i kostnadsmodellen 
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Kostnaderna för investeringarna Antagande i beräkningarna

● Med hjälp av insamlad information om kostnaderna för respektive 
investering kan kostnaden tas fram.

● Beroende på typ av investering har följande parameter beaktas i 
beräkningen:

○ Invånarantal
○ Antal boende
○ Antal hemtjänsttagare
○ Antal handläggare
○ Antal anställda

● Notera att om antagande ändras, ändras också det totala beloppet.
● Följande antaganden med avseende på fördelning av ovan parametrar har 

tillämpats:

● För att beräkna kostnaden för att digitalisera socialtjänsten behöver 
information om kostnader erhållas. 

● Kostnaderna till de identifierade investeringarna (nivå 4), har tagits fram på 
två sätt:

○ med hjälp av tillfrågade kommuner som har infört lösningarna 

○ dialog med de leverantörerna som finns på marknaden inom 
respektive lösning.

● För vissa lösningar har flera leverantörer tillfrågats och ett genomsnittligt pris 
har beaktats i beräkningarna.

● Fastställande av kostnad/pris för samtliga investeringar har inte alltid varit 
möjligt. Anledningar till detta kan t.ex. bero på:

○ Leverantörerna har valt att ej svara

○ Investeringen existerar inte idag - en vision/önskemål 

○ Svårigheter att få fram underlag på belopp för stora projekt

● Kostnader för nationella utvecklingsprojekt har varit svåra att fastställa. För 
vissa av projekten har erhållits en indikation/uppskattning på kostnaden och 
tid för projekten. 

● I driftkostnader ingår endast driften, dvs utvecklingskostnader och övriga 
konsultkostnader är ej inkluderade. 
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Avgränsningar
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● De investeringsområden som identifierats tillsammans med SKR och kommuner är endast en del av att digitalisera socialtjänsten, det är inte heltäckande på något sätt men strukturen 
som kan utgöra en vägledning/utgångspunkt för kommunerna såväl som för SKR i den fortsatt dialogen. De investeringsområden som återfinns i denna rapport speglar dagens behov, 
dock kan dessa områdena ändras med tiden.

● Baserad på de framtagna investeringsområden har utarbetats en kostnadsmodell som ska ge en indikation/estimat på kostnaden (gäller endast de investeringar som det finns 
prisuppgifter på eller där det varit möjligt att bedöma kostnad). Detta gäller både på kommungruppsnivå samt för hela riket. Beräkningen av kostnaden i detta uppdrag är inte 
heltäckande utan ger endast en indikation för de delar som har beaktats i projektet. Kostnadens som beräknas är baserad på att samtliga kommuner inte har gjort några investeringar.

● Givet att kommunerna kommit olika långt och en analys av varje enskild kommun inte varit en del av uppdraget, är kostnadsmodellen som utvecklats statisk och beaktar inte vad 
kommunerna har idag och vilka de kommande behoven är. Modellen ger endast en övergripande bild på kommungruppsnivå, dvs ej för den enskilda kommunen.

● Uppdraget tar inte hänsyn till kostnaderna för de mjuka delarna i processen (organisation, förändringsledning. ledarskap, förvaltning, upphandling etc). 
Dock kommer några delar att nämnas i rapporten för att poängtera att det är delar som är avgörande vid en förändring/transformation.

● Uppdraget beaktar inte nyttoeffekten av de framtagna investeringarna utan endast kostnaden för de digitala lösningarna. 

● Rapporten och modellen är på en övergripande nivå och vänder sig till  kommunerna och till de berörda parterna på en nationell nivå. 
För kommunerna ger det en bild av vilka investeringar som är aktuella idag och i framtiden, vilket ger stöd till budgetarbetet. 
På en nationell nivå handlar det om att ge en rikstäckande bild över vilka investeringskostnader det krävs för att digitalisera                                                                                                                                                 
socialtjänsten i Sverige samt vilka områden som kan vara aktuella att prioritera och gemensamt satsa på.  
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En digitaliseringsresa omfattar tre huvudsakliga aspekter som samverkar med 
varandra
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Yttre 
påverkan

”Mjuka delarna”

Grundförutsättningar för att bedriva 
förändring såsom; organisation, 
förändringsledning, ledarskap, 
förändrade arbetssätt, 
utbildningsinsatser, nya strukturer, 
samordning och samverkan.

Syftar till de tekniska/digitala lösningarna/system som är verktygen för att 
möjliggöra enklare och effektivare arbete för socialtjänsten. 

De yttre påverkande 
aspekterna är utvecklingen 
som sker i omvärlden såsom 
nya innovationer, nya aktörer, 
ändringar i lagar och 
standarder etc.

 ”Hårda delarna”
Driver 
utvecklingen 
framåt

Samtliga tre delarna står i samspel med varandra 
där varje del är minst lika viktig. För att bedriva 
ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom 
digitalisering behöver samtliga tre delarna 
beaktas och omhändertas. I detta uppdrag har 
fokus legat på att beräkna utvalda delar av de 
“hårda delarna”. 

I det här kapitlet redovisas grunderna för de mjukare aspekterna som måste beaktas vid en omställning till ett digitalt arbetssätt. Ingen fördjupning av dessa aspekter kommer att ges, då detta inte är en del 
av det huvudsakliga uppdraget. Kostnaderna för de mjuka aspekterna kommer inte heller att beräknas. I de efterföljande kapitlen beaktas de hårda delarna inklusive indikation på kostnaderna.



Insatser behövs på olika nivåer för att bedriva digitalisering inom socialtjänsten 
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● Att arbeta med digitalisering handlar till största del om att ha en ordentlig och 
strukturerad process för hur organisationen ska bedriva verksamhetsutveckling.

● Organisationen måste anamma att digitalisering är en integrerad del av 
verksamhetsutveckling och att det inte ska ses som isolerade projekt som många 
organisationer har gjort tidigare. Att bygga upp en organisation som kan bedriva 
verksamhetsutveckling är nödvändigt för att arbeta med digitalisering, så också 
inom socialtjänsten. Man kan likna verksamhetsutveckling med motsvarande 
funktioner som arbetar med kvalitetsarbetet.

Kommunens insats
Kommunens insats

● För att bedriva arbetet med digitaliseringen krävs det att kommunerna investerar både pengar och 
tid, största insatsen ligger på kommunerna själva att utveckla sina respektive verksamheter och 
arbetssätt för att tillämpa digitaliseringens möjligheter. 

● Inom vissa delar av arbetet kan kommunerna tilldelas stöd från nationell nivå såsom av staten och 
SKR, Inera etc. Det kan t.ex. vara att ta fram gemensam standard/ramar och vägledning till 
kommunerna i det arbetet. I vissa fall kan det vara aktuellt att det tas fram en gemensam plattform på 
en övergripande nivå för att underlätta informationsöverföring mellan olika aktörer såsom mellan 
kommunen, gentemot myndighet (t.ex. Polisen, Skatteverket, Försäkringskassa etc.) såsom t.ex. 
SSBTEK, NPÖ.

● Dock måste kommunerna på den lokala nivån själva hitta en strategi och arbetssätt för att arbeta 
med digitaliseringen. Staten eller Inera och SKR ansvarar inte för att bedriva arbetet. Dock kan de 
stötta för att underlätta digitaliseringsresan för kommunerna och bidra med gemensamma insatser. 

Kommunens insats

Verksamhetsutveckling är en viktig del i processen att digitalisera socialtjänsten, kommunerna själva behöver investera tid för att få en struktur för att bedriva digitaliseringen. Staten, Inera eller SKR kan 
stötta kommunerna för att underlätta digitaliseringsresan.
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Tydlig ledning och styrning är en viktig grundförutsättning för digital utveckling 
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Samhället står idag inför en digital transformation som kommer att förändra vad vi gör, hur vi gör det och vad som gå att göra. Sammantaget kommer detta att medföra att organisationer behöver ändra 
sitt tankesätt (SOU:2016:89). Den digitala transformationen handlar i grunden om en förändringsprocess för att möta förändrade krav och beteenden (från medborgare och kunder) men också om att 
tänka i nya banor. För en kommun kan det handla om att prioritera och genomföra insatser som ökar användningen av digitala verktyg i verksamheterna samt utveckla digitala tjänster för att möta 
medborgarnas behov av enkel och snabb service. 
Digitalisering ska, som tidigare nämnts, ses som en del av den samlade verksamhetsutveckling och inte som ett isolerat projekt. En stor del av digitalisering är direkt hänförligt till förändringsarbete 
som innebär ledning och styrning för att tillsammans skapa en samsyn och vision för framtiden.

Nyckelområden för digital utveckling

Källa: LEDA DIGITALISERING I KOMMUNER Analys av nyckelområden och faktorer, 2018

Arbetsprocesser och metoder 

Delaktighet för att involvera både medborgare och medarbetare

Infrastruktur såsom integration, uppkoppling, informationssäkerhet etc. 

Juridik som kopplar an till upphandling, regelverk och integritet

Kommunikationen är en viktig parameter för att ge rätt information i rätt tidpunkt så att det 
skapas en förståelse och samsyn

Kompetensförsörjning 

Ledarskap som handlar om att leda i ny tid där det krävs mod och tillit samtidigt som 
det är viktigt att skapa förankring på samtliga nivåer för att få med organisationen i 
sikte mot gemensam målbild

Målbild som kan bestå av vision, mål och nytta, gemensam målbild, förankrat syfte.

Nytta och insikt. Vad kan digitalisering bidra med och därav är det viktigt att redan i 
början utgå från behoven och arbeta med nyttokalkyler

Organisation och kultur som beaktar att arbeta över gränserna (agilt) men också 
skapa en tydlighet med ansvar och roller.

Styrning - systematiskt och strategiskt
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God ledning & styrning är viktigt, dock skall verksamhetens behov utgöra 
grunden och inriktningen på digitaliseringens innehåll
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M2: Det finns en nationellt gemensam riktning och samordning i den digitala utvecklingen specifik för varje 
verksamhetsområde
För att säkerställa att de insatser som görs inom olika verksamhetsområden går i samma riktning behöver de 
planeras och genomföras utifrån en gemensam nationell strategi och handlingsplan specifik för varje 
verksamhetsområde. Vidare behöver det finnas nationell samordning kring digital utveckling som utgår från de 
specifika verksamhetsområdena i sektorn. Ledare med verksamhetskompetens behöver skapa samsyn i de 
mest prioriterade behoven som underlag för utveckling. SKR-koncernen har ett ansvar för att strategier och

Grunden

Husväggarna

Taket Införandet

Behovsanalys

Ledning & styrning 
(organisationen och 

mål)

FörvaltningSkorsten

Att arbeta med digitalisering kan ses som att bygga hus, där samtliga beståndsdelar är viktiga men 
framförallt att det görs i rätt ordning för att få en stabil grund för det fortsatta utvecklingen - “från 
grunden upp”.
Det grundläggande är ledning & styrning där organisationen har samsyn kring digitaliseringen och 
att både tjänstemän och politikerna har samma målbild samt hur målen ska uppnås. Vidare skall 
behoven styra de investeringar och satsningar som görs för att uppfylla målen och tillmötesgå 
efterfrågan gentemot Socialtjänstens olika målgrupper.

● Genom god ledning och styrning skapar förutsättningarna för att kunna nyttja 
digitaliseringens starka sidor som kan medföra effektivitet och innovation, vilket i sig 
främjar förnyelse och utveckling. För att uppnå detta krävs förmågan att hantera 
både innovation och effektivitet inom samma styrning samt att hantera en dynamisk 
balans mellan dessa i takt med skiftande krav från omvärlden. Detta innebär att 
organisationen kan hantera förändring både internt med att skapa förståelse och få 
med medarbetare och eftersträva efter samma mål och samtidigt hantera de 
förändringar som sker i omvärlden. 

● En central aspekt med införandet av digitala lösningarna är att det måste vara 
behovsstyrd och att behoven grundar sig i en ordentlig behovsanalys med 
tillhörande nyttokalkyl. Detta för att synliggöra och konkretisera verksamheternas 
behov och de framtida tänkta effekterna. 

● Innan en genomförd implementering av digitala lösningar bör förvaltningen beaktas. 
Detta med avseende på hur de bör hanteras inför införandet samt framgent efter 
implementerad lösning. Tidigare har förvaltningen varit en funktion som har hanterat 
supportfrågor men i och med att vi går alltmer mot en digitaliserad värld ställs det 
också andra krav och ansvar på förvaltningen. Inom ramen för det här ska 
förvaltningsorganisationen/funktionen stötta verksamheterna, hantera driften samt 
bedriva en fortsatt utveckling. Utan en ändamålsenlig förvaltningsorganisation kan 
det finnas risk för att införandet inte får någon effekt då det saknas uppföljning och 
utveckling. Här kommer kommunerna behöva fundera på hur de kan säkra upp en 
god struktur för det fortsatta arbetet.

● Genom att arbeta igenom respektive steg, från grunden och upp, kan ett ordnat 
digitalt införande möjliggöras som kan visa på stora positiva och långsiktiga  
effekter. Som en del av detta måste organisationen eventuellt säkra upp med nya 
resurser och ny kompetens för att utföra arbetet, exempelvis e-strateg, 
verksamhetsutvecklare. Dessa kan dessutom agera som den sammanhållande 
länken för digitaliseringen inom förvaltningen. Det finns olika resonemang kring 
vilken kompetens/förmåga som det behövs, det behövs både verksamhetskunskap 
såsom IT-kunskap. 
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Samordning och samverkan i olika dimensioner är avgörande för att lyckas 
med digitalisering av socialtjänsten
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● I och med Ineras breddade uppdrag till att även inkludera kommuner, finns en 
naturlig part för nationell samordning inom utvecklingen av digitala lösningar. 
Ineras tjänster finns i huvudsak inom områdena vård och omsorg, men 
uppdraget inkluderar att, där så är lämpligt, kunna utnyttja Ineras infrastruktur 
inom områden utanför vård och omsorg. Dock menar Inera själva att det område 
som de troligtvis gör störst nytta i, utöver vård och omsorg, är inom skolans 
digitalisering. 

● Det finns flertalet rapporten som visar på problem i gränssnittet mellan regionernas 
sjukvård och den kommunala vården och omsorgen. Arbetet med att hantera dessa 
problem är nyckelfrågor för patientsäkerheten, effektiviteten i vården och omställningen 
mot exempelvis Nära vård. För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och 
omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet krävs förändringar i hela 
vårdkedjan. Förändringar som måste inkludera aktörer i såväl kommuner som region. 

● En grupp som typiskt rör sig frekvent mellan den kommunala omsorgen och sjukvården är 
sköra äldre. Denna grupp har kontakter med många olika vårdgivare i såväl kommun som 
region. Det avspeglas även i en hög slutenvårdskonsumtion, där de äldre i genomsnitt har 
fyra slutenvårdsepisoder och totalt 25 vårddygn, under en 18-månadersperiod. Det finns 
därför stora vinster för såväl den enskilde som för region och kommun om en skör äldre 
kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Målet bör vara samverkan över 
huvudmannagränserna där modern teknologi skapar förutsättningar för vård och omsorg i 
hemmet, med samma medicinska säkerhet som om de var på sjukhus. 

● Det finns en stor potential med  en ökad samverkan inom såväl vård- som 
logistikprocesser. Vård i hemmet förutsätter att interna logistikflöden flyttas hem till 
patienten. Monitoreringsutrustning ska transporteras, installeras och underhållas. Även 
läkemedel och förbrukningsmaterial behöver levereras, förpackningar ska forslas bort och 
återanvändas. Här finns möjligheter till samordning med tjänster inom det kommunala 
biståndet. 

Samverkan mellan kommuner och region Nationell samverkan inom utveckling av digitala lösningar

Det finns i det korta perspektivet vinster med nationell samverkan, med Inera som nav, kring exempelvis arkitektur, interoperabilitet och infrastruktur. Men det största behoven för en bred samverkan 
finns mellan kommuner och region. Investeringar som skapar förutsättningar för sådan samverkan, har med stor sannolikhet en väldig kort avskrivning. 
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En digitaliseringsresa är många gånger kostsam och kräver olika typer av 
investeringar
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● Att satsa på digitalisering handlar inte enbart om att investera i tekniska lösningar, 
utan även att skapa förutsättningar för att införa och använd den. Det inkluderar 
verksamhetsanalys, projekt- och förändringsledning, bedöma vilka tekniska 
lösningar som är lämpliga för verksamheten, ställa rätt krav i en upphandling 
gentemot leverantörerna och bedriva utveckling etc.

● Kommunerna har idag hanterat detta på olika sätt, vissa kommuner har inom sin 
egen förvaltning investerat i ett antal verksamhetsutvecklare/ 
digitaliseringsledare/e-strateger som har i uppdrag att samordna och arbeta enbart 
med digitaliseringen inom förvaltningen. Detta görs oftast i samarbete med 
kommunens IT-avdelning. En del kommuner har valt att lägga ansvaret att 
digitalisera socialtjänsten på kommunens IT-avdelning medan andra kommuner 
inte har några resurser alls. Oavsett vilken organisatorisk tillhörighet så är det av 
vikt att de utsedda har ett tydligt uppdrag för att bedriva detta arbetet. Utöver 
verksamhetsutvecklare behöver kommunen/förvaltningen säkerställa en 
förvaltningsorganisation som kan hantera förvaltningen av de införda digitala 
lösningarna.

● Det finns också samverkansformer där ett antal kommuner inom en län delar på ett 
antal utvecklare, exempel är Norrbotten och Kalmar. Fördelarna med denna typ av 
samverkan är t.ex. att processerna som tas fram arbetas fram grundligt 
tillsammans, fler aktörer kan gå samman vid en upphandling samt att utvecklingen 
kan genomföras på ett mer kostnadseffektivt och strukturerat sätt. 

● Det finns en stor fördel med att ha utsedda personer som arbetar med 
digitaliseringen inom förvaltningen för att säkerställa att fokus läggs på rätt 
investeringar som ger effekt. Med detta reduceras också risken att “sitta i knä” och 
vara styrda av  leverantörerna. De utsedda personer behöver ha rätt kompetens 
såsom ha god verksamhetsförståelse samt ha god IT-kunskap. 

Räkneexempel:

Antal personer som behövs kan variera och är helt beroende på vilka förutsättningar och behov 
som respektive kommun behöver samt vilket stöd som ges på en central nivå i kommunen till 
förvaltningen. Vad skulle det innebära för kostnader med utsedda resurser på förvaltningen som 
arbetar med digitalisering  (uppskattningsvis)? Nedan är ett räkneexempel.

Antagande: 
Månadslön: ca 40 000 kr/månad
Sociala avgifter, pension och semestertillägg: 1,5 x

Antal årsarbetare nedan är endast ett antagande baserad på kommunens storlek och kan i 
verkligheten skilja sig beroende på kommunens förutsättning och behov. 

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner :0,5 - 1 årsarbetare: 0,5- 1 åa x (40 000 kr x 
1,5) x 12 månader = 360 000 kr/år - 720 000 kr/år

Större städer och kommuner nära större stad:1-2 årsarbetare : 1- 2 åa (40 000 kr x 1,5) x 12 
månader = 720 000 kr/år - 1 444 000 kr/år

Storstäder / storstadsnära kommuner: 2-4 årsarbetare:   2- 4 åa (40 000 kr x 1,5) x 12 månader 
= 1 144 000 kr/år -  2 888 000 kr/år

Kostnad för verksamhetsutvecklare/digitaliseringsledare    

Kostnader för verksamhetsutvecklare/digitaliseringsledare kommer inte räknas med i det 
framräknade beloppet för investeringskostnaden. Detta då denna typ av personalkostnad anses 
inkluderas de mjuka delarna. Dock är det viktigt att beakta denna kostnad som en del av 
digitaliseringen.  
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● Kostnaden för införandet av tekniska/digitala verktyg är uppdelad i två 
delar: Investeringskostnader (initialt)  samt Förvaltningskostnader 
(omfattar driftkostnader, utvecklingskostnader och kostnaden för själva 
förvaltningen). Summan av dessa två utgör den totala kostnaden. 
Beräkningen i rapporten tar endast hänsyn till kostnaden för investeringen 
och driftkostnader för ett år. 

●
Båda delarna är minst lika viktiga och måste beaktas då 
förvaltningskostnaderna kan vara kostsamma och är något som bör tas 
hänsyn till i kommunernas budget. Vid ett införande är det viktigt att ta höjd 
för kommande förvaltningskostnader samt hanteringen av 
livscykelkostnaden kopplat till den initiala investeringen.

● Inom ramen för detta uppdrag har endast driftkostnader för år 1 inkluderats 
i investeringsbeloppet. Detta innebär att den verkliga kostnaden för 
förvaltningskostnader är betydligt högre.

● Hur mycket och hur stor del förvaltningskostnader utgör beror helt och 
hållet på förvaltningskomplexiteten i den digitala lösningen.
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Förvaltningskostnader Förvaltningskomplexitet

Hög förvaltningskomplexitet Medel förvaltningskomplexitet Låg förvaltningskomplexitet

T.ex. verksamhetssystem 
där det krävs löpande 
uppgradering och där 
systemet kontinuerlig 
förändras för att anpassa 
sig till nya processer.

Indikation: 
Förvaltningskostnader kan 
uppgå till 50% av den 
initiala 
investeringskostnaden 
(årligen)

T.ex. IT-lösningar som 
bygger på enklare 
processer, med ett litet 
förändringsbehov över tid 
och där det är få 
integrationer eller 
anpassningar. Kan vara 
arkiv, register eller 
standardapplikationer. 
Även molnlösningar kan 
ofta innebära en enklare 
förvaltning. 

Indikation:
Förvaltningskostnader som 
kan variera beroende på 
lösning, 
verksamhetsmodell men 
där ett antagande kan vara 
mellan 20-30% av initial 
investering. 

T.ex. produkt/hårdvara 
såsom välfärdsteknik där 
den stora delen av 
kostnaden är inköp av 
produkten (ej vid leasing). 
Licenskostnader kan 
förekomma.

Indikation:
Förvaltningskostnader kan 
variera beroende på 
produkt, uppskattningsvis 
ett par tusen kronor per 
hårdvara per månad.

Beroende på vad det är för 
typ av produkt/hårdvara 
kan livscykeln variera, 
uppskattningsvis 1-3 år 
innan det behöver bytas ut 
mot en ny hårdvara. 

Kostnaderna kopplat till förvaltningen är viktig att beakta vid digitalisering

I den beräknade investeringskostnaden ingår endast driftkostnaderna för ett år. Det som inte finns medräknat är kostnader för utveckling, förvaltningen och de kommande års driftkostnader. 
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En gruppering på kommunnivå krävs för att möjliggöra en rättvis kostnads
-uppskattning 

21

290 kommuner

Storstäder / 
storstadsnära 

kommuner

Större städer och 
kommuner nära 

större stad

Mindre 
städer/tätorter och 

landsbygds-
kommuner

Antal kommuner: 46 st
Medelantal invånare: 124 748

Kriterier:
- Storstäder - kommuner med minst 200 
000 invånare varav minst 200 000 
invånare i den största tätorten.

- Pendlingskommun nära storstad - 
kommuner där minst 40 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbete i en 
storstad eller storstadsnära kommun.

Antal kommuner: 108 st
Medelantal invånare: 21 947

Kriterier: 
-Större stad - kommuner med minst 50 
000 invånare varav minst 40 000 
invånare i den största tätorten.

-Pendlingskommun nära större stad - 
kommuner där minst 40 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbete i en 
större stad.

-Lågpendlingskommun nära större stad 
- kommuner där mindre än 40 procent 
av nattbefolkningen pendlar till arbete i 
en större stad.

Antal kommuner: 136 st
Medelantal invånare: 6 843

Kriterier:
-Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 
men mindre än 40 000 invånare i den största 
tätorten.

-Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - 
kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där 
minst 30 procent av den sysselsatta 
dagbefolkningen bor i annan kommun.

-Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 
15 000 invånare i den största tätorten, lågt 
pendlingsmönster (mindre än 30 procent).

-Landsbygdskommun med besöksnäring - 
landsbygdskommun med minst två kriterier för 
besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning inom 
detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till 
invånarantalet.

● Uppdelningen av rikets samtliga kommuner 
(290) har skett i tre homogena grupper.

● Kommunernas storlek ger olika förutsättningar 
vid beräkning av den samlade kostnaden i 
samband med digitalisering. Därav krävs en 
tydlig struktur med tydliga kriterier för hur olika 
kommuner skall grupperas. Kommunerna är för 
framtagen kostnadsmodell indelade i tre 
grupper; Större stad/kommun, medelstor 
kommun och mindre kommun.

● Summering av kostnaderna sker per 
kommungrupp för att sedan utifrån de tre 
grupper konsolideras till rikets samlade kostnad 
för digitalisering av socialtjänsten.

● Uppdelningen utifrån från Koladas uppdelning 
och kriterier. Följande parameter har beaktats:

           - Invånarantal
           - Landsbygdskommun
           - Lågpendlingskommun nära större 

stad
           - Pendlingskommun nära mindre tätort
           - Pendlingskommun nära större stad
           - Pendlingskommun nära storstad
           - Landsbygdskommun med

besöksnäring

● För samtliga kommuner och dess 
gruppindelning, se bilaga

Kriterierna för grupperingen
Illustrativ
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Tre huvudsakliga investeringsområden har identifierats för att digitalisering av 
socialtjänsten
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Digital infrastruktur Digital service Digitala verktyg

Förenklade 
penning-

flöden

Handläggnins-
processer

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Tillgång till 
uppkoppling

Informations-
försörjning

Sekretess & 
Behörighet

Smarta 
hem/boende

Mobilt 
arbetssätt

Integration till 
verksamhets-

system
Automatisering Medborgar-

tjänster

Gemensam 
standardkrav

Överblick över 
flöden för 
styrning

Information till 
handläggare/ 

en väg in

Gemensam 
system

Informations-
katalog

API för 
informations-

överföring

Självservice 
och 

tillgänglighet

Sammanhållna 
tjänster

Digitala 
kommunikations

tjänster

Tillgång till 
internet 

Säker 
inloggning

Behörighets-
hantering

Sekretess-
nivåer

Andra smarta 
lösningar

Välfärdsteknik

Tillgång till 
information över 

gränserna

Nivå 4

Digital 
kommunikation

Effektivt arbete

Digitalt 
adressering E-arkiv

Kommun 
gemensam 

RPA-plattform

I detta kapitel kommer det att redovisas vilka investeringsområden (enbart de hårda delarna) som har identifierats, notera att det inte är heltäckande för socialtjänsten utan ska ses som en grund som 
kommunerna kan utgå ifrån. Baserad på dessa områden kommer det att ges en indikation på den totala beräknade investeringskostnaden för digitala lösningar i socialtjänsten. Kapitlet kommer att 
inledas med en översikt på de områden som har identifierats. Därefter redovisas hur områdena är kategoriserade samt till vilken mognadsgrad de tillhör. Kostnad för hela riket samt per 
kommungrupp kommer att redovisas utifrån mognadsgraderna. För mer ingående information kring respektive investeringsområde, se sida 28-34. Kostnader som räknas fram för respektive område 
innehåller den initiala investeringen samt driftskostnader för ett år (ej utvecklingskostnader och förvaltningskostnader). Notera att de framtagna områdena inte är statiska och kan med tiden ändras, 
framförallt nivå 3-4. Men givet hur det ser ut idag är dessa områdena utgångspunkten för att beräkna kostnaden för att digitalisera socialtjänsten. 
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Investeringarnas mognadsgrad och prioritering är stöd till investeringsbeslut
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Grunden - Prioritering 1 - Mognad 1

Påbyggnad - Prioritering 2 - Mognad 2

Påbyggnad - Prioritering 3 - Mognad 3

Digital infrastruktur
● Tillgång till internet 
● API för informationsöverföring
● Överblick över flöden för styrning
● Integrations/tjänsteplattform
● Gemensamma standardkrav
● Sekretess & behörighet (nivå 2)

○ Säker inloggning
○ Behörighetshantering
○ Sekretessnivåer

Digital service
● Automatisering (nivå 2)

○ Förenkla penningflöden
○ Handläggningsprocesser
○ Kommun gemensam RPA-plattform

● Medborgartjänster (nivå 2)
○ Digitala kommunikationstjänster
○ Självservice och tillgänglighet
○ Sammanhållna tjänster

Digitala verktyg
● Mobilt arbetssätt (nivå 2)

○ Effektivt arbete
○ Digital kommunikation

● Välfärdsteknik

Digital infrastruktur
● Information till handläggare

Digital infrastruktur
● Informationskatalog
● Digitalt adressering
● E-arkiv

Digitala verktyg
● Tillgång till information över gränserna
● Andra smarta lösningar

Vissa delar av investeringsområden utgör en grund och är nödvändiga att ha på plats för att kunna bygga på med kommande investeringar. Finns inte grunderna på plats kommer inte heller 
investeringarna ge den effekt som investeringen kan generera. 
Prioritering 1 ska utgöra grundinvesteringar som är har stor betydelse för kommande processer och investeringar i digitaliseringen. 
Prioritering 2 & 3 är påbyggnaden på prioritering 1 som nästa steg i vilka områden som behöver digitaliseras. 

● Modellen är statisk. I verkligheten har kommunerna påbörjat investeringar som faller 
under samtliga tre prioriteringar/mognadsgrader. Modellens huvudsakliga syfte är att ge 
stöd för att räkna ut kostnaderna (estimate) på en övergripande nivå för att digitalisera 
socialtjänsten. Investeringsområdena är framtagna tillsammans med SKR och ett antal 
utvalda kommuner för att få fram en baseline att utgå ifrån idag. Dock kan 
investeringsområdena förändras över tid beroende på omvärlden och framtida behov.

● Investeringarna som anges är en blandning av nationella projekt samt kommun- och 
socialtjänstsspecifika.

● De investeringar som är på en nationell nivå syftar till att underlätta för kommunerna 
samt skapa en enhetlig och effektiv grundstruktur. Inom flertalet områden förs idag redan 
diskussioner, inom vissa är arbetet inte påbörjat såsom t.ex.Integrations/tjänsteplattform.
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Investeringskostnaden för digitala lösningar inom socialtjänsten uppgår till 
minst 14 miljarder

25

Grunden - Prioritering 1 - 
Mognad 1

Påbyggnad - Prioritering 2 - 
Mognad 2

Påbyggnad - Prioritering 3 - 
Mognad 3

Initiala investeringar 4 700 miljoner
(4,7 miljarder) 

6 200 miljoner
(6,2 miljarder) 

600  miljoner
(0,6 miljarder) 

11 500 miljoner
(11,5 miljarder) 

Driftkostnader 
(beräknad på 1 år)

1 000  miljoner
(1,0 miljarder) 

500 miljoner
(0,5 miljarder) 

100  miljoner
(0,1 miljarder) 

1 600 miljoner
(1,6 miljarder) 

Verksamhetssystem 
(1 år)

1 000 miljoner
(1,0 miljard) 

1 000 miljoner
(1,0 miljard) 

Totalt riket 5 700  miljoner
(5,7 miljarder)

6 700  miljoner
(6,7 miljarder)

700 miljoner
(0,7 miljarder)

1 000 miljoner
(1,0 miljard) 

14 100 miljoner
(14,1 miljarder) 

Totalt

● Den totala beräknade investeringskostnaden för digitala lösningar i socialtjänsten utifrån identifierade investeringsområden (enbart där prisuppgifter eller indikation på pris har erhållit) inkl. verksamhetssystem uppgår 
till ca 14 miljarder. Detta är dock inte heltäckande utan endast en del av att digitalisera socialtjänsten, uppskattningsvis är den totala kostnaden högre än 14 miljarder. I den beräknade kostnaden inkluderas endast 
driftkostnader (ej utvecklingskostnader eller förvaltningskostnader) beräknade på 1 år. Notera att ett antal investeringsområden saknar prisuppgifter såsom t.ex. Invånareinformation - en väg in, sekretessnivåer, 
sammanhållna tjänster etc. Av totalt 34 investeringsområden är det 9 investeringsområden som saknar prisuppgifter, se bilaga “Investeringsområden utan prisuppgifter” för vilka områden det rör sig om. Beloppet som 
har beräknats förutsätter att samtliga kommuner startar från noll och har inget av de investeringarna som anges för respektive mognadsgrad. 

● I beloppet är kostnader för verksamhetssystem medräknat. Uppskattningsvis uppgår kostnaden för ett nytt verksamhetssystem på drygt 1 miljard kronor. Beloppet utgår ifrån att samtliga kommuner behöver köpa ett 
nytt verksamhetssystem (införandekostnader) samt drift/licenskostnader för ett år baserad på aktuella prisuppgifter och de befintliga verksamhetssystemen. Kostnader för framtida utvecklingar är inte beräknade och 
bör beaktas med en viss försiktighet då det kommer att behöva tillkomma ett flertal tjänster/funktioner i framtiden t.ex. projekt som Inera tittar på idag men låter marknaden utveckla tjänsten. 

● Utöver digitala lösningar och verksamhetssystem kommer kommunerna behöva höja sin generella IT- och informationssäkerhet ytterligare i samband med digitaliseringen av socialtjänsten. En bedömning är att 
kostnaderna för detta kommer öka med 20-30 % jämfört med idag. Hur mycket detta uppgår till är ej beräknat i modellen (utöver några delar som är specifika för socialtjänsten) då det är en del av hela kommunens 
satsning på digitalisering och svårt att avgöra hur mycket som ska hänföras till denna del. 

● Beräkningarna ovan har utgått ifrån de investeringsområdena som har tagits fram under 2019 tillsammans med SKR och ett antal kommuner. Dock är det inte heltäckande för digitalisering av socialtjänsten utan ska 
mer utgöra en utgångspunkt baserad på dagens förutsättningar. Den totala kostnaden för de hårda värdena bedöms vara högre än den framräknade. Det som har räknats fram är endast baserad på de framtagna 
investeringsområdena där det finns en prisuppgift.

● Beakta att kostnader för de mjuka delarna inte är medräknat i beloppet. De mjuka delarna såsom förändringsledning, förvaltning, utbildningsinsatser etc är något som behöver beaktas då den totala kostnaden räknas 
fram. En organisation med hög personalomsättning kostar i form av utbildning samt förändrade krav på kompetens. Det räcker inte att enbart titta på vad det kostar att införa de tekniska lösningarna (hårda värdena). 
Kommunerna bedömer dock att den största kostnaden med att digitalisera socialtjänsten ligger inom ramen för detta. 

● I rapporten “Förbjuden framtid? Den digitala kommunen” nämns det att det kostar ca 70 -100 miljarder att digitalisera kommunerna (kommunens samtliga delar) under 2-5 års tid och i det ingår det omställningen till att 
digitalisera (samtliga delar såsom de mjuka delarna med förändringsledning etc). Socialtjänsten utgör bara en del av totalsumman, det finns andra delar av kommunen såsom skolan som också behöver digitaliseras 
och medför därmed också en kostnad. 

Källa: Förbjuden framtid? Den digitala kommunen, 2018 25
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Kostnad per kommungrupp - indelad efter mognadsgrad
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Grunden - Prioritering 1 
- Mognad 1

Påbyggnad - Prioritering 2 
- Mognad 2

Påbyggnad - Prioritering 3 
- Mognad 3

Mindre 
städer/tätorter och 
landsbygds-
kommuner

136 st 1 900 miljoner (1,9 miljarder)
Per kommun: 14 miljoner

2 200 miljoner (2,2 
miljarder)

Per kommun: 17 miljoner

240 miljoner (0,24 miljarder)
Per kommun: 2 miljon

4 340 miljoner (4,34 
miljarder)
Per kommun: 33 miljoner

Större städer och 
kommuner nära 
större stad

108 st 2 200 miljoner (2,2 miljarder)
Per kommun: 21 miljoner

2 600 miljoner (2,6 
miljarder)

Per kommun: 24 miljoner

300 miljoner (0,3 miljarder)
Per kommun: 3 miljoner

5 100 miljoner (5,1 
miljarder)
Per kommun: 47 miljoner

Storstäder/storstads-
nära kommuner

46 st 1 600 miljoner (1,6 miljarder)
Per kommun: 31 miljoner

1 900 miljoner (1,9 
miljarder)

Per kommun: 40 miljoner

160 miljoner (0,16 miljarder)
Per kommun: 4 miljoner

3 660 miljoner (3,66 
miljarder)
Per kommun: 75 miljoner

Verksamhets-
system (1 år)

1 000 miljoner 
(1,0 miljard)

1 000 miljoner (1,0 miljard)

Totalt riket 290 st 5 700 miljoner
(5,7 miljarder)

6 700 miljoner
(6,7 miljarder)

700 miljoner
(0,7 miljarder)

1 000 miljoner 
(1,0 miljard)

14 100 miljoner 
(14,1 miljarder)

TotaltAntal kommuner i 
kommungruppen

● Den totala beräknade investeringskostnaden för digitala lösningar i socialtjänsten ovan avser per kommungrupp för de respektive tre mognadsgrader. Kostnaden för verksamhetssystem är inte 
fördelade per kommun eller kommungrupp utan ligger som ett totalbelopp för hela riket och som är baserad på ett års driftkostnader (samma information som på sida 25).

● Den totala beräknade investeringskostnaden utifrån de identifierade investeringsområden uppgår till 14,1 miljarder för hela riket och i tabellen ovan går det att avläsa totalt för respektive 
kommungrupp samt ungefärlig investering per kommun. Kostnaden för kommungrupp kan variera och detta beror på hur många antal kommuner som ingår i respektive kommungrupp, t.ex. 
Storstäder/storstadsnära kommuner har en total kostnad på 3,66 miljarder (46 kommuner) dock är totalsumman för mindre städer/Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner mer i absoluta tal 
dock med betydlig fler antal kommuner i sin grupp. 

● Kostnad per kommun är fördelad på antal kommuner i den utvalda kommungrupp, därav tas det ingen hänsyn till en specifik kommun med x-antal invånare utan kostnaden är fördelad lika.  
● Den faktiska kostnaden för att digitalisera socialtjänsten bedöms vara högre än 14,1 miljarder eftersom de identifierade investeringsområden inte är heltäckande, det förekommer investeringar som 

inte är beaktade här. 
● Kostnad per kommun för respektive mognadsnivå, varierar beroende på kommungrupp/storlek:

○ Mognad 1: 14 miljoner - 31 miljoner per kommun
○ Mognad 2: 17 miljoner - 40 miljoner per kommun
○ Mognad 3: 2 miljon - 4 miljoner per kommun 26
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Instruktion kring hur kommande sidor ska avläsas och tolkas
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Symbolerna visar vilka investeringar som vi har 
prisuppgifter på. Vissa investeringar är 
baserade på prisuppgifter från leverantörer 
medan andra endast visar en indikation 
baserad på liknade projekt, dvs ej fullständiga 
uppgifter. 

Visar investeringarna på tre olika nivåer. Nivå 4 
ska spegla konkreta investeringar som det går 
att erhålla priser på. Den beräknade 
investeringskostnaden är baserad på 
prisuppgifter från nivå 4.

Ger information om kostnaden för investeringen 
på nivå 2 (summering av nivå 4 som 
konsolideras upp till nivå 2). Utöver det också en 
indikation på tid och förvaltningskomplexiteten. 

Illustrativ
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Tillgång till uppkoppling är grundläggande och avgörande för kommande behov 
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Tillgång till 
uppkoppling

Nivå 2

Tillgång till internet 

Uppkoppling på 
särskilt boende 

Uppkoppling i 
ordinärt boende för 

utrustningarna

Nivå 3

Nivå 4

En uppkoppling i 
hemmet för all 

utrustning

Kommentar till investeringen
● Kostnaden för tillgång till uppkoppling är beräknats utifrån vad det kostar att för att ansluta sig (fastigheten) till internet, den beräknade kostnaden avser särskilda boenden och ordinärt boende. Beräkningen tar inte hänsyn till kostnader som är 

hänförligt till att bygga ut bredbandsnätet. Detta innebär att kostnader för att bygga ut stadsnätet/bredbandsnätet är inte beaktad i beräkningen utan endast kostnader för fastigheterna att ansluta sig till befintlig infrastruktur. En referenskostnad 
för kvarstående utbyggnad på nationell nivå beräknas uppgå till 40 miljarder kronor enligt rapport från PTS “Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2019”.

● Tillgång till internet är helt avgörande för kommande behov. Det är också en grundförutsättning i sig för att överhuvudtaget kunna möjliggöra digitalisering.

● En stödjande arkitektur på en nationell nivå skulle underlätta för att få den infrastruktur som efterfrågas. Idag driver i stor utsträckning olika leverantörerna arbetet med att tillhandahålla uppkopplingar för olika utrustningar. Det finns utrymme för 
effektivisering och ökad tydlighet med en gemensam struktur för hur tillgången till uppkoppling skall säkras.

● En pågående diskussion är vad kommunerna kan göra och inte göra inom ramen för de lagar och regler som finns för att inte bryta mot lagen. T.ex. får kommunerna inte sponsra brukare med internet (ej LSS). Här måste brukarna själva bekosta 
uppkopplingen. Risken blir att tillgång till uppkoppling inte kommer alla tillgodo vilket medför att digitaliseringen inte fullt ut kan nyttjas av varje enskild individ.

● Frågan är vem det är som ska bära investeringen? 

● En ytterligare aspekt att beakta är när patienterna ska flyttas hem och där kommunen ska samordna med regionen (enligt God och Nära vård). Vem bär kostnaden när det är två huvudmän som ska vårda patienten?

Investering för tillgång till uppkoppling till hus/lägenheter (särskilt boende och 
ordinärt boende) uppgår uppskattningsvis till ca 4,2 miljarder dock kan det skilja sig 
beroende på om det är flerfamiljshus eller är det är enskilda småhus. 
Fastighetsbeståndet styr investeringen. 
Den initiala investeringen med indragning av internet till fastighet uppgår till ca 3,4 
miljarder och på det en årlig driftkostnad på ca 800 miljoner/år.

Beroende på hur många fastigheter och hushåll som ska få uppkoppling kan det 
vara ett projekt som kan ta ett par år. Hur infrastrukturen är i den befintliga 
kommunen avgör också hur lång tid det tar (t.ex. finns det utbyggd stadsnät etc).

Förvaltningskomplexiteten bedöms låg  till medel. Vid problem med 
internetuppkoppling kan det innebära stora konsekvenser speciellt när det är 
individer som har avancerade MT-maskiner som är i behov av god uppkoppling. 

$

$ $

*

$ Investering med prisuppgift/kostnad
* Indikation på priset (investeringen finns inte på plats idag)
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Invånare-
information skickas 

enbart en gång

Informationsförsörjning är viktigt för att kommunerna ska kunna dela och ta
del av rätt information 
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Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Informations-
försörjning

Informations-
katalog

Information till 
handläggare/en väg 

in

NPÖ liknande 
upplägg för 
socialtjänst

Digitalt adressering

API för informations-
överföring

Integrationsplattform/
tjänsteplattform

Överblick över flöden 
och resurserna för 

bättre styrning
E-arkiv

Kommentar till investeringen
● Informationsförsörjning, dvs hur rätt information och tillgång till information ska kunna komma tillgodo för respektive part på ett säkert och snabbt sätt, är ett viktigt område och något som diskuteras på samtliga nivåer. Det pågår ett antal nationella projekt inom 

området idag. 

● Inera har börjat titta på vissa delar inom detta område, t.ex. motsvarande upplägg som  för NPÖ och HSA-katalog fast för socialtjänsten. Än så länge finns det ingen konkret plan på hur detta ska gå till och hur mycket i kostnader det skulle innebära för att bygga 
upp detta för socialtjänsten. Det går delvis att räkna på de kostnader som kommuner teoretiskt ska betala utifrån den infrastruktur som finns idag kopplat till hälso- och sjukvården. Dock är det är inte helt jämförbart men skulle ge en indikation.

● De investeringsområden som ligger på nationell nivå och myndighetsnivå är till för att underlätta för kommunerna, men också för att skapa en större enhetlighet där man på en nationell nivå samordnar för bättre struktur och processer. Detta möjliggör också att 
informationen kommer alla tillgodo på samma sätt vilket också gör den mer tillförlitlig, säkrare och kan tillgängliggöras snabbare. Om detta inte hålls samman på nationell nivå är risken stor att istället att varje enskild kommun investerar i egna system. Detta kan 
t.ex. medföra att informationen inte kan överföras på ett korrekt sätt, samt att datan inte är strukturerad på ett enhetligt sätt vilket medför att den inte alltid är användbar för sitt ändamål. Det finns t.ex. önskemål från kommuner att det finns en nationell standard för 
API:er för att skapa enhetlighet. 
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Stora delar av informationsförsörjning behöver ses över på en nationell nivå. De 
nationella projekten har i estimaten endast räknats på kostnader för ett år. I 
verkligheten är det ett utvecklingsprojekt som kan ta flera år innan tjänsten är 
färdig för användning. Den totala summan för riket uppgår till runt 500-600 
miljoner. 

Utvecklingsprojekt kan generellt ta 3-6 år och bland till och med längre beroende 
på förutsättningar och kompetens. Är det stora komplexa tjänster/plattformar kan 
det ta ännu längre tid. 

Förvaltningskomplexiteten är hög då det krävs ständigt med förändringar som 
måste anpassas till kommunernas verksamheter. Det krävs ständig utveckling i 
plattformarna/systemen. Inom kommunen behövs det resurser som har förståelse 
för IT- processer och integration för att kategorisera informationen på ett 
effektivt sätt. 

Gemensam 
standardkrav för att 

möjliggöra info.
överföring

$

$

*

*

**

*

$ Investering med prisuppgift/kostnad
* Indikation på priset (investeringen finns inte på plats idag)
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Behörighets-
hantering

- rätt åtkomst till info

Sekretess och behörighet beaktas på flera nivåer
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Sekretess & 
BehörighetNivå 2

Säker inloggning

Anslutning till e-id Utveckling av 
regelverk för e-id

Nivå 3

Nivå 4

Sekretessnivåer

Investeringen har inte tagit hänsyn till kostnaderna för att byta ut de gamla 
systemen för att uppnå en hög grad av sekretess. Baserad på framtagna 
områden för Sekretess & Behörighet uppgår investeringen till runt 1 200 miljoner, 
räknat på ett år för riket. Det som inte är medräknat är sekretessnivåer. Givet 
dagens IT- och informationssäkerhetskostnader och för att upprätthålla en säker 
och god sekretessnivå bedöms det att kommunerna behöver lägga ca 20-30 % 
mer.
Att implementera lösningarna med e-id kan införas på kortare tid om kommunerna 
har gjort förberedelserna. När det gäller behörighethanteringen skulle det vara att 
införa SITHS-kort för samtliga anställda inom socialtjänsten, den 
implementeringen kan ta tid om samtliga kommuner ska införa det samt att Ineras 
plattform ska ha en kapaciteten till att hantera den mängden användare. Inera 
arbetar just med att modernisera och vidga användningen av säker identifiering 
och åtkomst till rätt system utvecklas en ny plattform för HSA-katalogen. 

Förvaltningskomplexiteten är hög då sekretess & behörighet är en viktig fråga för 
att säkerställa hög informationssäkerhet, både lokalt och nationellt. De nationella 
plattformarna kräver troligtvis en del underhållning samt utveckling, dels för att 
delge rätt information till användare samt upprätthålla hög sekretess.. 

Kommentar till investeringen
● Många kommuner sitter idag med gamla system och föråldrad infrastruktur. Att ”rensa” upp detta kräver både tid och pengar men är nödvändigt för att etablera önskad nivå på informationssäkerheten. För detta uppdrag är antaget att detta redan 

är genomfört.
● De flesta kommuner utgår från de internationella informationssäkerhetsstandarderna ISO/IEC 27001 respektive 27002, LIS, som stöd för vårt informationssäkerhetsarbete. Informationen klassas på ett enhetligt sätt utifrån de fyra 

säkerhetsaspekterna konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet i enlighet med standarden 27001.
● För hälso-och sjukvård finns det krav (i enlighet med HSLF-FS 2016:40) på stark autentisering för åtkomst till journalsystemet. För socialtjänsten finns det inte motsvarande krav trots känslig information. En minimal rekommenderad 

sekretessnivå med övergripande styrning för socialtjänsten, framtagen på nationell nivå, skulle troligtvis hjälpa kommunerna att uppnå en högre informationssäkerhet.  
● De flesta kommuner har idag delvis infört tvåfaktorsautentisering men det visar sig inte vara tillräcklig. Arbetet med informationssäkerhet skulle behöva intensifieras, speciellt inom socialtjänsten då det finns känslig information. De flesta 

kommunerna tillämpa internationella informationssäkerhetsstandarderna ISO/IEC 27001 respektive 2700. Trots detta skulle många kommuner behöva se över sin informationssäkerhet. Detta skulle troligtvis innebära en ökad kostnad på ca 
20%-30% av IT-kostnader i jämförelse med idag. 

$

*
*

* *
$ Investering med prisuppgift/kostnad
* Indikation på priset (investeringen finns inte på plats idag)
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Administrativa arbetsuppgifter kan automatiseras för att frigöra tid och 
resurser till mer kvalitativa arbetsuppgifter

31

Auto-
matisering

Nivå 2

Förenklade 
penningflöden

Handläggnings-
processer

Digital 
fakturahantering 

tex. 
Avgiftshantering 

Försörjnings-
stöd

Automatisering 
synpunkts-
hantering

Biståndshand-
läggning av 

äldre

Nivå 3

Nivå 4

Kommun 
gemensam 

RPA-plattform

Automatiseringen representerar fler processer än de som redovisas här. Givet de 
identifierade processer uppgår kostnaden till runt 600 miljoner räknat på ett år 
(inkl. driftkostnader) för riket. 

Implementeringen beräknas vanligtvis ta ca 3-6 månader dock kan effekten ses 
tidigast efter 12 månader. Implementeringstiden kan skilja sig och det beror på 
om kompetensen finns på plats, görs implementeringen med hjälp av konsulter 
eller gör kommunen det själva. 

Förvaltningskomplexiteten är medel. Vid förändringar i processen måste roboten 
“omprogrammeras” för att göra rätt saker i processen. Det rekommenderas att det 
finns en IT-förvaltare på ca 25% som kan hantera dessa förändringar och 
underhållning av RPA-lösningen.  

Kommentar till investeringen
● Det finns en uppsjö av processer som kan automatiseras inom socialtjänsten, ovanstående är ett axplock av det som har tagits fram tillsammans med kommunerna och SKR. 
● Implementeringen av automatiseringen är för att förenkla en viss angiven process där det kan vara information som ska hämtas från två olika system och som inte görs idag av systemet utan kräver en manuell handpåläggning. Skulle de 

befintliga systemen har API som gör denna transaktion möjlig utan att införa en RPA-lösning.
● En integrationsplattform skulle vara det mest optimala för att kunna samordna de olika processerna på ett enkelt och smidigt samt tidsbesparande utan manuella handpåläggning eller RPA-lösningar. Idag saknas det idag en gemensam 

plattform för detta ändamål.
● Automatisering reducerar administrativa handpåläggning och kan frigöra tid för att omfördela resurserna. Dock är det viktigt att ha i åtanke att det krävs förvaltning och personer med IT- och verksamhetskompetens för att ha uppsikt över 

RPA. Vid förändrade förutsättningar krävs det att roboten får nya kommando för att möjliggöra samma arbete som den är programmerad för. 
● En kommun gemensam RPA-plattform skulle teoretiskt kunna tillföra en mer samordnad införande RPA-lösningar där flera delar beaktas för att få en helhet och en förankring till de resterande processerna inom kommunen.  
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Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

N
Medborgar-

tjänster

Digitala 
kommunikation-

tjänster

Sammanhållna 
tjänster

Familjerätt - 
samarbete med 

Skatteverket kring 
reg. nyfödda samt 

faderskap 
(elektronisk 
överföring)

Självservice 
och 

tillgänglighet

Orosanmäla
Ansökningar 

online (ej 
blanketter)

Boka tid online

Lämna 
information till 

pågående 
utredning

Säker video-
kommunikation

Chatt-tjänst
Ta del av 
beslutade 

utredningar
Mina sidorInsyn i ärende 

(status)

F Sammanhållna tjänster och skicka meddelande mellan huvudmän hör 
samman med informationsförsörjning samt att ha standardiserade 
API-lösningar (t.ex. SSBTEK). Detta för att möjliggöra 
informationsöverföringen på ett effektivt sätt och där samtliga kommuner kan 
koppla upp sig mot samma plattform. De delar inom investeringen 
medborgartjänster som kommunerna själva kan investera i uppgår till runt 
600-700 miljoner för hela riket, beräknad på ett år. Ca 50 % av kostnaden 
avser drift. 
Implementeringstiden kan variera från kommun till kommun beroende på 
kompetensnivå samt samordning av kommunens egna processer. 
Leverantörerna har färdiga lösningar som kommunerna kan köpa och 
implementera.
Chatt-tjänsten tar generellt ca 3-6 månader för införande och kan användas 
för hela kommunen. 

Förvaltningskomplexiteten bedöms från låg till medel beroende på vilken 
process.

Kommentar till investeringen
● Digitala medborgartjänster möjliggör och underlättar kommunikationen med medborgaren. Det kan dessutom medföra att allehanda tjänster kan erbjudas och levereras på ett enklare och effektivare sätt i jämförelse med tidigare t.ex. besök 

eller information via posten. För att både kommunen och medborgare ska kunna dra nytta digitaliseringen är det av stor vikt att kommunikationen kan ske i båda riktningarna. Medborgarna förväntar sig idag ett enkelt sätt att kunna komma i 
kontakt med motparten med hjälp av sin mobiltelefon såsom att logga in med BankID på en hemsida för att ta del av information. 

● En förutsättning för medborgartjänster är att det ska finnas en grundinfrastruktur/plattform på plats som gör det möjligt att bygga upp flertalet tjänster och lösningar. Förutsättningarna för att erbjuda digitala medborgartjänster varierar från 
kommun till kommun, vissa kommuner har ett stort utbud medan andra har färre. Kommuner såsom t.ex. Kalmar län och Norrbottens län har gått samman och utvecklat ett antal tjänster tillsammans där respektive kommun har samma utbud 
att erbjuda till sina medborgare. Kostnaden för den gemensamma utvecklingen fördelas mellan kommunerna. 

● Det finns ett flertal leverantörer idag som erbjuder medborgartjänster t.ex. verksamhetssystemsleverantörer med koppling till verksamhetssystem eller andra oberoende leverantörer som erbjuder ett stort utbud av tjänster till en fast kostnad 
per månad. Det finns idag inget uttalat standardpaket med vilka tjänster som bör ingå som grund för samtliga medborgare oavsett vart i landet du bor.

Skicka 
meddelande 
mellan olika 

huvudmän och 
medborgare

Information på 
webben (Ai 
baserad)
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Smarta 
hem/boendeNivå 2

Välfärdsteknik

GPS-larm/lklocka

Nivå 3

Nivå 4

Andra smarta 
lösningar

Tillsynskamera (dag 
& natt) Medicinpåminnelse

Monitorering t.ex. 
vikt, blodsocker, 

pulsen etc 

Smarta låsIoT informations-
överföring

Implementeringstiden kan variera från ett par månader till 2 år beroende på hur 
många som omfattas samt om processerna finns på plats. Samordningen med 
regionerna kan kräva att omfattningen blir mer komplext och 
implementeringstiden kan troligtvis ta längre tid. 

Investeringen för smarta hem/boende beräknas uppgå till runt 2,6 miljarder 
beräknad på ett år (inkl. driftkostnader). Att beakta här är att produkterna har 
given livscykel som innebär att produkterna kan behövas bytas ut/köpa nya när 
de går sönder. Livscykeln beräknas generellt uppgå till 2-3 år. 

Förvaltningskomplexiteten bedöms från låg till medel beroende på vilken process. 
Det som kan uppkomma är felanmälningar som kräver en viss support men också 
samordningen och samverkan  mellan olika huvudmän.

Kommentar till investeringen
● Många kommuner har redan påbörjat implementering av ett antal digitala lösningar i syfte att effektivisera sättet på vilket de arbetar.
● Ett svårt vägval som många kommunerna måste ta ställning till är om utrustning ska köpas in eller leasas. Det är också svårt att veta vad respektive vägval skulle innebära idag och för framtiden. Mycket utrustning som köps in kan lösa 

dagens behov, men med tiden kan behoven ändras och ny teknik krävs för att lösa likartat behov.
● Det finns antagligen stora vinster med att samordna anskaffning och användande av välfärdsteknik för regionernas arbete samt vård i hemmet. 
● Ju fler smarta lösningar som införs desto fler digitala verktyg ska hanteras av både den enskilde och medarbetare. Nästa frågan är hur det ska samordnas på ett effektivt sätt så att dessa lösningar används på ett korrekt sätt samt att 

informationen kommer fram på ett tillförlitligt sätt för att inte äventyra patientsäkerheten. 
● Fler antal lösningar innebär vanligtvis att det är flera olika leverantörer som är inblandade. Köparen vill med fördel ha en helhetslösning för behoven och inte själv behöva samordna och koordinera mellan flertalet olika leverantörer. Att ha 

löpande dialog med leverantörerna och förskjuta ansvaret på att leverantörerna ska samordna processen kan medföra positiva effekter för båda parter.
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Mobilt arbetssätt ger möjligheter till effektivt arbete samt tillgång 
till information på ett enkelt sätt
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Mobilt arbetssättNivå 2

Effektivt arbete

Digital 
dokumentation

Tillgång till mobila 
enheter – personliga 
eller delade telefoner 

(med MDM)

Nivå 3

Nivå 4

Tillgång till 
information över 

”gränserna”

F

Digitala verktyg som 
kan användas offline 

hos den enskilde
Videokonferens

Säker digital 
kommunikation 

(internt och i 
samarbete med andra 
aktörer t.ex. polisen

Integration till 
verksamhet-

system
Den indikativa investeringen beräknas uppgå till runt 3,5 miljarder beräknad på 1 
år. Stora delar av  kostnader är hänförligt till tillgång till mobila enheter. 
Utvecklingsarbetet för Säker digital kommunikation är beräknad på ett år.
Kostnader för verksamhetssystem kan uppgå till 1-2 miljarder (per år), där den 
största kostnaden är driftkostnaderna (inkl. tillägg). I detta ingår inte 
utvecklingskostnader och inte heller framtida utveckling av nya tjänster baserad 
på nya standarder och regelverk.

Implementeringstiden kan variera från ett par månader upp till ett par år beroende 
på hur många som omfattas av det samt om processerna finns på plats. Det 
krävs stora utbildningsinsatser för medarbetarna att övergå från det “analoga” till 
det “digitala”. 

Förvaltningskomplexiteten bedöms från medel till hög. Många delar 
sammanlänkas med verksamhetssystem som kan bidra till högre komplexitet. 

Kommentar till investeringen
● Mobilt arbetssätt ger möjligheter till effektivisering om grundförutsättningarna finns på plats såsom infrastruktur, arbetssätt och processer.
● För att arbeta mobilt måste medarbetarna få tillgång till information ute hos den enskilde på ett snabbt och smidigt sätt. Tidigare har många medarbetare fått dokumentera i efterhand på kontoret. Men med stöd av digitala arbetsredskap ges 

möjligt att dokumentera direkt.
● Videokonferens har delvis tillämpats i möten mellan medarbetarna men också i möten mellan olika huvudmän och den enskilde, t.ex. i samordnad med individuell planering för utskrivningsklara patienter. Sedan tidigare har Västerås Stad infört 

e-hemtjänst där den enskilde har kontakt med hemtjänstpersonal (vid tillsyn) via videokonferens. 
● Inera har idag ett projekt ” Säker digital kommunikation” som syftar till att skapa förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller specifikt information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor 

exempelvis vård, socialtjänst och skola.  Idag sker en stor del av informationsutbytet via fax, brev, telefon och vanlig e-post. Det tar tid, det är svårt att hitta rätt mottagare och att veta att informationen har nått fram. Det finns också en risk att 
informationen blir liggande eller kommer på avvägar. Under 2019-2020 ska delar av utkomsten från projektet testas av ett antal parter. 
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● SKRs beställarnätverket för socialtjänsten genomförde en förstudie under 2018/2019 där samtliga kommuner fick möjlighet att svara på enkätundersökning kopplat till deras befintliga 
verksamhetssystem. Socialtjänstens samlade portfölj av verksamhetssystem är omfattande och komplex i sin struktur. Systemen ska också stödja många olika arbetsprocesserna såsom 
myndighetsutövning, avgifter, ersättningar, e-tjänster, statistik, avvikelsehantering, utbetalningar, uppföljning etc. Utvecklingen av systemen har hittills oftast skett genom att leverantörerna 
bygger vidare på befintliga plattformar. 

● Verksamhetssystemsleverantörerna levererar idag “traditionella” verksamhetssystem samt ofta ett antal delar som ligger runt verksamhetssystemen såsom RPA-lösningar, medborgartjänster, 
välfärdsteknik med applikationer etc, vilket i sig spär på komplexiteten. Många av de investeringsområden som har tagits fram i detta projekt har beröringspunkter till olika verksamhetssystem. 
I teorin kan vissa områden lösas med bland annat integration för smidigare och enklare arbetssätt. 

● Samtliga kommuner ha idag ett verksamhetssystem som de till leverantörerna för systemet betalar en årsavgift. Delar av kostnaderna avser grundsystemet och övriga kostnader avser olika 
typer av tillägg. Det går dock inte att avgöra hur stor del av den totala årskostnaden som är hänförligt till tillägg. Tabellen nedan visar kommunernas årsbudget för deras befintliga 
verksamhetssystem samt en grov prisbild för verksamhetssystemen baserad på informationen från leverantörerna själva. 

● Kostnaden för verksamhetssystem är två delar; införandet och driftskostnader. 
○ Införande: Anta att samtliga 290 kommuner ska byta verksamhetssystem skulle det i sin tur innebära en kostnad på ca 200 miljoner i engångskostnad för systemet (genomsnittlig pris 

enligt nedan)
○ Driftkostnader:  Baserad på vad kommunerna avsätter i årsbudgeten för de befintliga verksamhetssystem (enligt nedan) uppgår kostnaden årligen till ca 700-800 miljoner per år för 

samtliga 290 kommuner
○ Utvecklingskostnader som kommunerna betalar idag eller för framtida utveckling av nya tjänster som bland annat beror på nya regelverk och standarder är inte beaktade här, detta 

behöver tas i höjd för.
○ Totalt införande + driftskostnader = ca 1 miljard som är beräknad på om samtliga 290 kommuner köper ett nytt verksamhetssystem (baserad på dagens prisuppgifter och de 

befintliga systemet samt de funktioner som används av kommunerna idag) 

Källa: FÖRSTUDIE OM BESTÄLLARNÄTVERK FÖR SOCIALTJÄNSTENS VERKSAMHETSSYSTEM, PwC rapport Omvärldsanalys -  verksamhetssystem inom socialtjänsten 2019
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Grunden - Prioritering 1 - 
Mognad 1

Påbyggnad - Prioritering 2 - 
Mognad 2

Påbyggnad - Prioritering 3 - 
Mognad 3

Totalt riket (endast 
investeringsområdena)

5 700  miljoner
(5,7 miljarder)

6 700  miljoner
(6,7 miljarder)

700 miljoner
(0,7 miljarder)

13 100 miljoner
(13,1 miljarder)

Totalt riket  inkl 
verksamhetssystem

14 100 miljoner
(14,1 miljarder)

Totalt

● Investeringskostnaderna på de aktuella investeringsområden beräknas uppgå till ca 14,1 miljarder inkl. driftkostnader för år 1, inkl. kostnader för verksamhetssystem (avser ej 
utvecklingskostnader och förvaltningskostnader). Den beräknade kostnaden är inte heltäckande utan den totala kostnaden bedöms vara mer.

● I det som inte finns medräknat är de mjuka delarna med hur mycket det kostar att ställa om en organisation till att bli digitala. Kostnaden för den omställningen kan bli stor, troligtvis 
betydligt mer än den kostnaden som är beräknad för de hårda delarna. En förändring kräver tid och ska inte underskattas i både tid och pengar. 

● Det som behöver beaktas är att driftkostnaderna är återkommande årligen och som kan öka med åren som beror på bland annat indexuppräkning och ändrade avtal med t.ex. 
utökade tjänster.

● Kostnader för förvaltningskomplexiteten är inte inräknad i beloppet och kan medföra att fler resurser behöver för att hantera förvaltningen av de lösningar som har införts. 
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540 miljoner 1 200 miljoner 570  miljoner 650 miljoner
Summa
riket 4 100 miljoner 2 600  miljoner 3 440  miljoner

● De inringade investeringsområdena är de investeringar som kräver mest finansiering (tar ej hänsyn till kommungrupperna). Tillgång till uppkoppling och utbyggnad av bredband är en 
grundförutsättning för att bygga på digitala lösningar och är en nödvändig investering i infrastruktur om kommunen väljer att digitalisera. 

● Investeringar inom ramen för  informationsförsörjning och Sekretess & Behörighet under Digital infrastruktur bedöms vara alldeles för lågt i förhållande till de andra investeringar. De 
utvecklingsprojekt som diskuteras på nationell nivå är endast beräknad på 1 år, det totala beloppet uppgår troligtvis till betydligt mer och är något som behöver beaktas i framtiden för att få en 
mer rättvisande kostnadsbild som speglar verkligheten. Merparten av projekten bedöms vara omfattande och bedöms därmed kosta mer än det Inera själva har angett.  

● För mer ingående information om respektive investering med tillhörande kostnad (visar både investeringar med och utan prisuppgifter), se sida 28-34

= 14 100 
miljoner

1 000 miljoner
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● Den totala beräknade investeringskostnaden för digitala lösningar i socialtjänsten är beräknad och utgår från förutsättningen att samtliga kommuner inte har påbörjat några av investeringarna 
samt att kostnaden är beräknad på endast ett år (två delar: initiala investeringar och driftkostnader). I verkligheten genomförs inte samtliga investeringar under ett år (initiala investeringen) utan 
är fördelad på ett antal år, samt att det kan under processens gång tillkomma kostnader för bland annat utveckling. 
Driftkostnaderna i kostnadsmodellen har endast beaktats för ett år, detta är baserad på befintlig information från ett antal leverantörer.

● Av totalt 34 investeringsområden är det 9 investeringsområden som saknar prisuppgift på, se bilaga “Investeringsområden utan prisuppgifter” för vilka områden det rör sig om. Flertal av dessa 
områden kan ses som stora nationella satsningar (t.ex. information till handläggare/en väg in där medborgare endast skickar in information en gång där både kommuner, regioner och myndighet 
har tillgång till samma information, sammanhållna tjänster o.s.v)  och är projekt som kan pågå i flera år, uppskattningsvis kan det handla om ett par miljarder som behöver adderas på den 
beräknade investeringskostnaden för digitala lösningar i socialtjänsten. 

● Investeringsområdet “Informationsförsörjning” uppgår, i beräkningen, till 540 miljoner kronor. Beloppet i sig bedöms vara relativt lågt i förhållande till hur mycket informationsförsörjning kan kosta. 
De nationella satsningarna som ingår under investeringsområdet “Informationsförsörjning” (se bild 30 för mer information vilka delar som ingår), flera av områdena är flerårsprojekt där det idag är 
svårt att uppskatta den verkliga kostnaden samt hur lång tid det faktiskt tar för att utveckla framtidens tjänster. 

● Utöver området “Informationsförsörjning” bedöms investeringsområdet “Sekretess & behörighet” som ett område i kostnadsmodellen som också är för lågt räknat givet hur mycket som läggs ned 
årligen på informationssäkerhet idag, både inom den offentliga sektorn och den privata. Enligt rapporten från Riskrevsionens, “RiR 2016:8 Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter”, 
lägger de statliga myndigheter ned i genomsnitt ca 24 miljoner kronor per verksamhet årligen på informationssäkerhet. Beloppet kan ses som en referensram även om det inte går att jämföra ett 
till ett. Informationen för den faktiska genomsnittliga kostnaden för informationssäkerhet för en kommun skulle i teorin ge en uppskattning på den totala kostnaden, dock saknas den informationen 
för att göra den beräkningen. En bedömning är att kostnaderna för detta kommer öka med 20-30 % jämfört med idag. Hur mycket detta uppgår till är ej beräknat i modellen (utöver några delar 
som är specifika för socialtjänsten), informationssäkerhet är en kommunövergripande satsning vilket gör det svårt att härleda till hur stor andel som är hänförligt till socialtjänsten. 

● En kostnad som är viktig att beakta vid investering av digitalisering är förvaltningskostnaderna. Förvaltningskostnader kan delas upp i tre delar med tre olika kostnadertyper; driftkostnader 
(licenskostnader), utvecklingskostnader och kostnader för förvaltningen. I beräkningen för den totala investeringskostnaden ingår endast driftkostnader för ett år, detta innebär att 
utvecklingskostnader och kostnader för själva förvaltningen är ej inräknad i den totala investeringskostnaden.

● Att understryka är också att vara medveten om det interna arbete som krävs då en verksamhet väljer att ställa om till att bli mer digital. I den dagliga verksamheten kan nya och/eller förändrade 
roller krävas. Vidare krävs ett nytt sätt att arbeta med verksamhetsutveckling inom organisationen, där behoven styr vilka satsningar som skall genomföras och att dessa behov också ligger i linje 
med verksamhetens övergripande mål och vision samt respektive målgrupps efterfrågan.

● Att realisera en digitaliseringsresa är givetvis så mycket mer än att bara beräkna och ha kontroll på dess kostnad. Då digitaliseringen i sin natur många gånger både är organisatiosöverskridande 
och processöverskridande, så är det av yttersta vikt att inkludera förändringsledningens alla aspekter för att säkerställa en reell och bestående förändring för samtliga berörda parter. Det finns ett 
antal synergier där kommunerna kan samverka och samarbeta kring frågan men också kommunerna emellan.      
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Kostnadsmodellen är baserad på 
ett antal investeringsområden 
som har identifierats av ett antal 
kommuner (endast hårda 
delarna).

Kostnadsmodellen ger en 
indikation på hur mycket det 
kostar att digitalisera 
socialtjänsten (baserad på de 
identifierade områdena) på en 
övergripande nivå. 

Bygga ut 
kostnadsmodellen 
med tillämpning på 

kommunnivå

Kostnadsmodellen
på en övergripande nivå

Nyttoeffekten 
 baserad på kostnads-

modellen på kommunnivå

Nyttoeffekten 
 baserad på kostnads-

modellen på en 
övergripande nivå

Pågående uppdrag 

Modellen kan byggas på 
ytterligare för att möjliggöra 
för kommunerna att själva 
uppskatta deras framtida 
investeringar (hårda 
delarna).

Modellen kan medföra att 
kommunerna kan ta i höjd 
för kommande 
investeringarna i budgeten. 

De två tidigare modellerna 
tar enbart hänsyn till 
kostnaden och inte 
nyttoeffekten. Beräkning 
av nyttoeffekten på en 
övergripande nivå.

Modellen kan utvidgas 
ytterligare för att räkna på 
vilka effekter det kan 
medföra samt inom vilken 
tidsintervall effekten 
beräknas uppkomma och 
storleken. Detta kan 
utgöra ett komplement till 
digitaliseringssnurran. 

Modellen tar hänsyn till 
nyttoeffekten på 
kommunnivå. 

Informationen som ges av 
modellen kan utgöra ett 
enklare beslutsunderlag 
för kommande 
investeringar. I och med 
detta kan kommunerna 
avläsa vilka investeringar 
som ger störst effekt. 

Rekommendation för nästa steg
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Digital infrastruktur Digital service Digitala verktyg

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Tillgång till 
uppkoppling

Informations-
försörjning

Sekretess & 
Behörighet

Smarta 
hem/boende

Mobilt 
arbetssätt

Integration till 
verksamhets-

system
Automatisering Medborgar-

tjänster

Gemensam 
standardkrav

Överblick över 
flöden för 
styrning

Information till 
handläggare/e

n väg in

Sammanhållna 
tjänster

Digitala 
kommunikations

tjänster

Sekretess-
nivåer

Andra smarta 
lösningar

Nivå 4

Effektivt arbete

En uppkoppling i 
hemmet för all 

utrustning

Skicka 
meddelande 
mellan olika 

huvudmän och 
medborgare

IoT 
informations-

överföring

Digitala verktyg 
som kan 

användas offline 
hos den enskilde

Investerings-
områden som 
ej är medräknat 
då det saknas 
prisuppgifter
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Kostnad per investeringsområde på nivå 2 (totala kostnaden för hela riket)
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Kostnad per mognadsgrad för hela riket

Kostnad per kommungrupp och i genomsnitt per kommun
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Medverkande aktör

Borås Stad Södertälje kommun

Botkyrka kommun Uddevalla kommun

Falkenberg kommun Uppsala kommun

Gävle kommun Värmdö kommun

Hammarö kommun SKR

Kalmar kommun Inera AB

Luleå kommun SKR beställarnätverk välfärdsteknik

Rättvik kommun FoU Västernorrland

Sollentuna kommun

Särskilt tack till Luleå kommun och Kalmar kommun som har varit delaktig under hela projektets gång. 
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Kommun Län Kommunindelning

Arboga Västmanlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Arjeplog Norrbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Arvidsjaur Norrbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Arvika Värmlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Avesta Dalarnas län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Bengtsfors Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Bollnäs Gävleborgs län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Borgholm Kalmar län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Boxholm Östergötlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Bromölla Skåne län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Båstad Skåne län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Dals-Ed Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Degerfors Örebro län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Dorotea Västerbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
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Kommun Län Kommunindelning

Eda Värmlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Eksjö Jönköpings län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Emmaboda Kalmar län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Essunga Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Fagersta Västmanlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Falkenberg Hallands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Falköping Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Falun Dalarnas län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Filipstad Värmlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Gislaved Jönköpings län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Gnosjö Jönköpings län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Gotland Gotlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Gullspång Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Gällivare Norrbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
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Kommun Län Kommunindelning

Götene Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Hagfors Värmlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Haparanda Norrbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Hedemora Dalarnas län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Hjo Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Hudiksvall Gävleborgs län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Hultsfred Kalmar län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Hällefors Örebro län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Härjedalen Jämtlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Härnösand Västernorrlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Hässleholm Skåne län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Högsby Kalmar län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Jokkmokk Norrbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Kalix Norrbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
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Kommun Län Kommunindelning

Kalmar Kalmar län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Karlsborg Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Karlshamn Blekinge län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Karlskoga Örebro län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Karlskrona Blekinge län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Katrineholm Södermanlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Kiruna Norrbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Kramfors Västernorrlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Kristianstad Skåne län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Kungsör Västmanlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Leksand Dalarnas län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Lidköping Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Ljungby Kronobergs län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Ljusdal Gävleborgs län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
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Kommun Län Kommunindelning

Ljusnarsberg Örebro län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Ludvika Dalarnas län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Lycksele Västerbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Malung-Sälen Dalarnas län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Malå Västerbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Mariestad Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Markaryd Kronobergs län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Mellerud Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Mora Dalarnas län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Munkedal Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Mönsterås Kalmar län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Mörbylånga Kalmar län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Norberg Västmanlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Nordanstig Gävleborgs län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
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Kommun Län Kommunindelning

Norrtälje Stockholms län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Norsjö Västerbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Nybro Kalmar län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Nyköping Södermanlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Olofström Blekinge län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Orsa Dalarnas län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Orust Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Osby Skåne län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Oskarshamn Kalmar län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Ovanåker Gävleborgs län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Oxelösund Södermanlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Pajala Norrbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Piteå Norrbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Ragunda Jämtlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner



PwC

Bilaga - kommunindelning

51

Kommun Län Kommunindelning

Ronneby Blekinge län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Rättvik Dalarnas län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Simrishamn Skåne län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Skara Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Skellefteå Västerbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Skinnskatteberg Västmanlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Skövde Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Smedjebacken Dalarnas län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Sollefteå Västernorrlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Sorsele Västerbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Sotenäs Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Storfors Värmlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Storuman Västerbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Strömstad Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner



PwC

Bilaga - kommunindelning

52

Kommun Län Kommunindelning

Strömsund Jämtlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Sunne Värmlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Sävsjö Jönköpings län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Söderhamn Gävleborgs län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Sölvesborg Blekinge län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Tanum Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Tibro Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Tidaholm Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Tjörn Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Tomelilla Skåne län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Torsby Värmlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Torsås Kalmar län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Töreboda Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Vadstena Östergötlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
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Kommun Län Kommunindelning

Vansbro Dalarnas län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Vara Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Varberg Hallands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Vetlanda Jönköpings län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Vilhelmina Västerbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Vimmerby Kalmar län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Vingåker Södermanlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Vårgårda Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Värnamo Jönköpings län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Västervik Kalmar län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Ydre Östergötlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Ystad Skåne län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Åmål Västra Götalands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Ånge Västernorrlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
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Kommun Län Kommunindelning

Åre Jämtlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Årjäng Värmlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Åsele Västerbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Älmhult Kronobergs län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Älvdalen Dalarnas län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Ödeshög Östergötlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Örnsköldsvik Västernorrlands län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Östra Göinge Skåne län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Överkalix Norrbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Övertorneå Norrbottens län Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Alvesta Kronobergs län Större städer och kommuner nära större stad

Aneby Jönköpings län Större städer och kommuner nära större stad

Askersund Örebro län Större städer och kommuner nära större stad

Berg Jämtlands län Större städer och kommuner nära större stad
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Kommun Län Kommunindelning

Bjurholm Västerbottens län Större städer och kommuner nära större stad

Bjuv Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Boden Norrbottens län Större städer och kommuner nära större stad

Borlänge Dalarnas län Större städer och kommuner nära större stad

Borås Västra Götalands län Större städer och kommuner nära större stad

Bräcke Jämtlands län Större städer och kommuner nära större stad

Enköping Uppsala län Större städer och kommuner nära större stad

Eskilstuna Södermanlands län Större städer och kommuner nära större stad

Eslöv Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Finspång Östergötlands län Större städer och kommuner nära större stad

Flen Södermanlands län Större städer och kommuner nära större stad

Forshaga Värmlands län Större städer och kommuner nära större stad

Färgelanda Västra Götalands län Större städer och kommuner nära större stad

Gagnef Dalarnas län Större städer och kommuner nära större stad
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Gnesta Södermanlands län Större städer och kommuner nära större stad

Grums Värmlands län Större städer och kommuner nära större stad

Grästorp Västra Götalands län Större städer och kommuner nära större stad

Gävle Gävleborgs län Större städer och kommuner nära större stad

Habo Jönköpings län Större städer och kommuner nära större stad

Hallsberg Örebro län Större städer och kommuner nära större stad

Hallstahammar Västmanlands län Större städer och kommuner nära större stad

Halmstad Hallands län Större städer och kommuner nära större stad

Hammarö Värmlands län Större städer och kommuner nära större stad

Heby Uppsala län Större städer och kommuner nära större stad

Helsingborg Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Herrljunga Västra Götalands län Större städer och kommuner nära större stad

Hofors Gävleborgs län Större städer och kommuner nära större stad

Hylte Hallands län Större städer och kommuner nära större stad
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Höganäs Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Hörby Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Höör Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Jönköping Jönköpings län Större städer och kommuner nära större stad

Karlstad Värmlands län Större städer och kommuner nära större stad

Kil Värmlands län Större städer och kommuner nära större stad

Kinda Östergötlands län Större städer och kommuner nära större stad

Klippan Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Knivsta Uppsala län Större städer och kommuner nära större stad

Kristinehamn Värmlands län Större städer och kommuner nära större stad

Krokom Jämtlands län Större städer och kommuner nära större stad

Kumla Örebro län Större städer och kommuner nära större stad

Köping Västmanlands län Större städer och kommuner nära större stad

Laholm Hallands län Större städer och kommuner nära större stad
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Landskrona Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Laxå Örebro län Större städer och kommuner nära större stad

Lekeberg Örebro län Större städer och kommuner nära större stad

Lessebo Kronobergs län Större städer och kommuner nära större stad

Lindesberg Örebro län Större städer och kommuner nära större stad

Linköping Östergötlands län Större städer och kommuner nära större stad

Luleå Norrbottens län Större städer och kommuner nära större stad

Lund Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Lysekil Västra Götalands län Större städer och kommuner nära större stad

Mark Västra Götalands län Större städer och kommuner nära större stad

Mjölby Östergötlands län Större städer och kommuner nära större stad

Motala Östergötlands län Större städer och kommuner nära större stad

Mullsjö Jönköpings län Större städer och kommuner nära större stad

Munkfors Värmlands län Större städer och kommuner nära större stad
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Nora Örebro län Större städer och kommuner nära större stad

Nordmaling Västerbottens län Större städer och kommuner nära större stad

Norrköping Östergötlands län Större städer och kommuner nära större stad

Nykvarn Stockholms län Större städer och kommuner nära större stad

Nässjö Jönköpings län Större städer och kommuner nära större stad

Ockelbo Gävleborgs län Större städer och kommuner nära större stad

Perstorp Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Robertsfors Västerbottens län Större städer och kommuner nära större stad

Sala Västmanlands län Större städer och kommuner nära större stad

Sandviken Gävleborgs län Större städer och kommuner nära större stad

Sjöbo Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Strängnäs Södermanlands län Större städer och kommuner nära större stad

Sundsvall Västernorrlands län Större städer och kommuner nära större stad

Surahammar Västmanlands län Större städer och kommuner nära större stad
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Svalöv Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Svenljunga Västra Götalands län Större städer och kommuner nära större stad

Säffle Värmlands län Större städer och kommuner nära större stad

Säter Dalarnas län Större städer och kommuner nära större stad

Söderköping Östergötlands län Större städer och kommuner nära större stad

Södertälje Stockholms län Större städer och kommuner nära större stad

Tierp Uppsala län Större städer och kommuner nära större stad

Timrå Västernorrlands län Större städer och kommuner nära större stad

Tingsryd Kronobergs län Större städer och kommuner nära större stad

Tranemo Västra Götalands län Större städer och kommuner nära större stad

Tranås Jönköpings län Större städer och kommuner nära större stad

Trollhättan Västra Götalands län Större städer och kommuner nära större stad

Trosa Södermanlands län Större städer och kommuner nära större stad

Uddevalla Västra Götalands län Större städer och kommuner nära större stad
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Ulricehamn Västra Götalands län Större städer och kommuner nära större stad

Umeå Västerbottens län Större städer och kommuner nära större stad

Uppsala Uppsala län Större städer och kommuner nära större stad

Uppvidinge Kronobergs län Större städer och kommuner nära större stad

Vaggeryd Jönköpings län Större städer och kommuner nära större stad

Valdemarsvik Östergötlands län Större städer och kommuner nära större stad

Vindeln Västerbottens län Större städer och kommuner nära större stad

Vänersborg Västra Götalands län Större städer och kommuner nära större stad

Vännäs Västerbottens län Större städer och kommuner nära större stad

Västerås Västmanlands län Större städer och kommuner nära större stad

Växjö Kronobergs län Större städer och kommuner nära större stad

Åstorp Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Åtvidaberg Östergötlands län Större städer och kommuner nära större stad

Älvkarleby Uppsala län Större städer och kommuner nära större stad
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Älvsbyn Norrbottens län Större städer och kommuner nära större stad

Ängelholm Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Örebro Örebro län Större städer och kommuner nära större stad

Örkelljunga Skåne län Större städer och kommuner nära större stad

Östersund Jämtlands län Större städer och kommuner nära större stad

Östhammar Uppsala län Större städer och kommuner nära större stad

Ale Västra Götalands län Storstäder / storstadsnära kommuner

Alingsås Västra Götalands län Storstäder / storstadsnära kommuner

Bollebygd Västra Götalands län Storstäder / storstadsnära kommuner

Botkyrka Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Burlöv Skåne län Storstäder / storstadsnära kommuner

Danderyd Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Ekerö Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Göteborg Västra Götalands län Storstäder / storstadsnära kommuner
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Haninge Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Huddinge Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Håbo Uppsala län Storstäder / storstadsnära kommuner

Härryda Västra Götalands län Storstäder / storstadsnära kommuner

Järfälla Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Kungsbacka Hallands län Storstäder / storstadsnära kommuner

Kungälv Västra Götalands län Storstäder / storstadsnära kommuner

Kävlinge Skåne län Storstäder / storstadsnära kommuner

Lerum Västra Götalands län Storstäder / storstadsnära kommuner

Lidingö Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Lilla Edet Västra Götalands län Storstäder / storstadsnära kommuner

Lomma Skåne län Storstäder / storstadsnära kommuner

Malmö Skåne län Storstäder / storstadsnära kommuner

Mölndal Västra Götalands län Storstäder / storstadsnära kommuner
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Nacka Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Nynäshamn Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Partille Västra Götalands län Storstäder / storstadsnära kommuner

Salem Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Sigtuna Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Skurup Skåne län Storstäder / storstadsnära kommuner

Sollentuna Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Solna Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Staffanstorp Skåne län Storstäder / storstadsnära kommuner

Stenungsund Västra Götalands län Storstäder / storstadsnära kommuner

Stockholm Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Sundbyberg Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Svedala Skåne län Storstäder / storstadsnära kommuner

Trelleborg Skåne län Storstäder / storstadsnära kommuner
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Tyresö Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Täby Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Upplands Väsby Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Upplands-Bro Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Vallentuna Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Vaxholm Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Vellinge Skåne län Storstäder / storstadsnära kommuner

Värmdö Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner

Öckerö Västra Götalands län Storstäder / storstadsnära kommuner

Österåker Stockholms län Storstäder / storstadsnära kommuner
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