
 Granskningsrapport 2019 

 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 Maj 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Laholms kommun 
Granskning av kommunens IT-organisation 
utifrån ett användarperspektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 

Innehåll 

 

Sammanfattning .................................................................................................................. 2 

1. Inledning ..................................................................................................................... 4 

1.1. Bakgrund ................................................................................................................. 4 
1.2. Syfte och revisionsfrågor ......................................................................................... 4 
1.3. Genomförande ........................................................................................................ 4 
1.4. Revisionskriterier ..................................................................................................... 4 

2. Granskningsresultat .................................................................................................. 7 

2.1. Uppdragsbeskrivning för IT-verksamheten .............................................................. 7 
2.2. Användarnas upplevelse av IT-verksamheten ......................................................... 9 
2.3. Kompetensutveckling .............................................................................................12 
2.4. Rutiner för felanmälan och felavhjälpning ...............................................................13 
2.5. Uppföljning och utvärdering ....................................................................................15 

3. Sammanfattande bedömning ...................................................................................16 

Bilaga 1 – Källförteckning ..................................................................................................18 

 
Bilaga 2 – Resultat av enkät – kommunanställda och förtroendevalda 
Bilaga 3 – Resultat av enkät – elever  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2 

Sammanfattning 

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen styr och följer upp kommunens IT-
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt samt om barn- och ungdomsnämnden har en 
ändamålsenlig planering för den digitala utvecklingen. Inom ramen för granskningen har en 
kvantitativ undersökning utförts genom två enkäter; en till anställda inom Laholms kommun 
och en till elever på högstadium och gymnasium. 

 
Det är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen brister i styrningen och 
uppföljningen av kommunens IT-verksamhet. Det saknas i vår mening en sammanhållen och 
likriktad plan för hur kommunens IT-strukturer ska se ut och utvecklas. I dagsläget menar vi 
att detta arbete är fragmenterat och otydligt. Detta är i hög utsträckning en styrningsfråga vari 
vi menar att kommunstyrelsen bör ta en mer aktiv roll som styrande för kommunens IT-frågor 
i enlighet med reglemente. Kommunfullmäktige har antagit ett program för strategisk IT. Detta 
program är dock i låg utsträckning känt inom organisationen. Därtill menar vi att det inte 
genomförs systematiska uppföljningar i tillräcklig utsträckning för att uppmärksamma och vidta 
nödvändiga förändringar. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges målbild att IT ska bidra till ett 
effektivt resursanvändande samt att effektivisera administrationen är det vår bedömning 
nödvändigt för kommunstyrelsen att stärka uppföljningen av IT-strukturen för att uppnå denna 
målbild. 
 
Det är likaså vår bedömning att barn- och ungdomsnämnden inte har tydliggjort hur IT-
verksamheten ska bedrivas för att säkerställa en likvärdig användning av IT-strukturen i 
undervisningen och för verksamheten. Nämndens styrande dokumentation är ur denna aspekt 
föråldrad och saknar uppföljningsbara målsättningar. Vi noterar att det antagits målsättningar 
på såväl det kommunövergripande planet som inom barn- och ungdomsnämndens 
ansvarsområde samt att en utvecklingsplan för digitalisering för tillfället utarbetas. Detta är i 
sig positivt. Det är dock en brist att det vid tidpunkten för granskningen i vår mening inte finns 
någon styrande dokumentation för tillämpningen av IT inom skolans område.  
 
Bedömningarna grundar sig bland annat på följande iakttagelser:  
 

 Kommunfullmäktige har upprättat ett program för strategisk IT. Det framkommer av 
intervjuer att detta i liten utsträckning är känt inom organisationen.  

 Kommunstyrelsen har genom budget 2019 gett samtliga nämnder i uppdrag att 
upprätta en digitaliseringsstrategi. Uppdraget har ännu ej resulterat i konkreta åtgärder. 

 Det finns upprättade organisatoriska uppdragsbeskrivningar.  
 Barn- och ungdomsnämnden har en IKT-strategi. Denna har inte reviderats eller följts 

upp sedan den antogs 2010.  
 IT-strukturen beskrivs som fragmenterad vari det saknas processbeskrivningar samt 

en sammanhållen struktur för hur frågor rörande IT ska bedrivas.  
 Av enkäten framgår att det efterfrågas en högre grad av interaktivitet mellan de 

befintliga IT-systemen. Därtill saknas verksamhetsstöd som möjliggör en kontinuerlig 
uppföljning av verksamheten med avseende på ekonomi och kvalitet.  

 Det framförs återkommande i enkäten att kompetensutveckling och utbildningsinsatser 
inte motsvarar respondenternas behov.  

 Det finns en struktur för hur felanmälningar och felavhjälpning ska ske, detta för såväl 
tilldelning och prioritering av ärenden. Av enkäten framkommer att såväl bemötande 
som väntetider för felavhjälpning varierar, samt att servicen till vis del är personbunden.  

 Det genomförs inte systematiska uppföljningar av användarnas nöjdhet eller annan 
utvärdering av IT-verksamheten i kommunen.  
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Ta ett mer aktivt ledande ansvar för kommunens IT-strukturer i syfte att stärka 
styrningen.  

 Systematiskt följa upp och utvärdera IT-verksamheten samt att vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att verksamhetsmässiga behov tillgodoses.  

 Vidta åtgärder för att säkerställa att användarna har tillräcklig kunskap, kompetens 
och stöd i användningen av kommunens IT-system.  

 Fullfölja arbetet med att utarbeta servicedeklaration för den kommuninterna 
helpdesken.  

 Aktualisera programmet för strategisk IT.  

Vi rekommenderar barn- och ungdomsnämnden att:  

 Säkerställa att arbetet med upprättandet av en utvecklingsplan för systematiskt 
arbete för digitalisering färdigställs och implementeras.  

 Tydliggöra hur tillgängliga IT-verktyg ska användas i skolverksamheten för att skapa 
likvärdighet.  

 Följa upp varför elever i förhållandevis stor utsträckning inte anser att lärare och 
skolan lyssnar på deras åsikter.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

IT utgör ett centralt arbetsverktyg i all kommunal verksamhet. Användandet av IT-relaterade 
system bidrar i många fall till att generera effektivare arbetsprocesser men skapar samtidigt 
en sårbarhet vid eventuella bortfall eller då säkerheten brister. 

Inom utbildningsområdet innebär IT-utveckling och digitalisering ökade krav på hantering inom 
skolverksamheterna samtidigt som det ställer nya krav på att undervisningen förbereder 
eleverna på en framtid som utgörs av allt fler digitala verktyg. Detta innebär vanligen att denna 
typ av verktyg integreras och blir en allt större del av elevernas lärandeprocess och utbildning, 
exempelvis genom användande av läsplattor och datorer. 

Som följd av det ökade användandet av IT-system och digitala arbetsredskap är det av stor 
vikt att säkerställa att kommunens datorer, system och nätverk är väl fungerande och 
användarvänliga. 

Revisorerna har i sin riskanalys bedömt det som angeläget att granska om kommunens IT-
verksamhet fungerar väl ur ett användarperspektiv. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen styr och följer upp kommunens IT-
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt samt om barn- och ungdomsnämnden har en 
ändamålsenlig planering för den digitala utvecklingen. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 

 Har kommunstyrelsen fastställt ett tydligt uppdrag för IT-verksamheten? 

 Har barn- och ungdomsnämnden en tydlig plan för IT-utvecklingen inom grundskolan? 

 I vilken utsträckning upplever användarna att IT-verksamheten fungerar? 

 Sker kompetensutveckling i tillräcklig omfattning? 

 Finns det tillfredsställande rutiner för felanmälan och felavhjälpning? 

 Sker det en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av IT-verksamheten? 

1.3. Genomförande  

Granskningen har grundats på intervjuer, dokumentstudier och två enkätundersökningar. 
Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens presidium, IT-chef, utbildningschef, 
digitaliseringsstrateg och rektorer. Granskningen genomfördes mellan februari och maj 2019.  

1.4. Revisionskriterier 

1.4.1. Kommunallagen 

Enligt kommunallagens 6:e kapitel 3-4 §§ ska nämnder besluta i frågor som rör förvaltningen 
och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnden beslutar också 
i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnden ansvarar för att fullmäktiges beslut 
verkställs. Enligt 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 
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angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet. 

1.4.2. Styrelsens och nämndernas reglementen 

1.4.2.1 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige antog den 16 december 2014, med senast revidering den 31 oktober 
2017, reglemente för kommunstyrelsen. I reglementet under 2 § ledningsfunktion och 
styrfunktion ansvarar styrelsen för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Under 3 § ska styrelsen leda arbetet med och 
samordna utformningen av övergripande, strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen 
av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor som inte är 
förbehållna annan nämnde. I reglementet 12 § framgår att kommunstyrelsen ska leda och 
samordna utveckling av kommunens IT-frågor och kommunens utveckling när det gäller e-
tjänster. Vidare ska kommunstyrelsen ha hand om kommunens IT- och 
kommunikationssystem.  

1.4.2.2 Barn- och ungdomsnämnden 

Den 16 december 2014, med revidering den 29 september 2015, antog kommunfullmäktige 
barn- och ungdomsnämndens reglemente. Det framgår av reglementets 1 § att barn- och 
ungdomsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet som huvudman för 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola och som ansvarig för kompletterande utbildning 
i fritidshem.  

1.4.3. Program för strategisk IT  

Programmet för strategiskt IT antogs den 29 november 2016 av kommunfullmäktige. Strategin 
gäller för IT på en övergripande nivå och styr över IT-utveckling i kommunen, där bland annat 
kommunens nämnder omfattas av IT-strategin. IT-strategin gäller för den innevarande 
mandatperioden. Kommunstyrelsen ansvarar för att programmet för strategisk IT aktualiseras 
varje mandatperiod.  
 
Inom ramen för program för strategisk IT har följande sex målbilder formulerats: 
 

 IT ska bidra till ett effektivt resursanvändande och effektivisera administrationen. 
 En väl utbyggd infrastruktur (bredbandsnät) till samtliga fastigheter och företag i hela 

kommunen. 
 Förbättrad service till allmänheten. 
 Mobilitet i alla verksamheter för ökad flexibilitet. 
 Ge privata företag möjligheter att vidareförädla informationen ifrån våra system till 

tjänster för allmänheten. 
 IT-strategin ska vara långsiktigt hållbar och fungera som övergripande styrdokument 

mot vilket man prövar olika initiativ och projekt som man har för avsikt att genomföra. 
 
Det övergripande syftet med IT är att underlätta och stödja kommunens förflyttning mot den 
digitala och interaktiva arenan. Genom att satsa på IT ska kommunen stärka sin ställning bland 
invånarna och öka tillväxten. Målet är att kommunen ska bli en katalysator genom att använda 
IT. 
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Utöver målbilderna utgörs programmet för strategisk IT av fem huvudområden där varje 
område består av en generell överblick, målsättning samt kriterier. Dessa är: 
 

 Digitalisering 
 Tillgänglighet och flexibilitet 
 Stödsystem och integration 
 Infrastruktur 
 Förutsättningar 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Uppdragsbeskrivning för IT-verksamheten 

2.1.1. Iakttagelser 

Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande program för strategisk IT. 
Enligt programmet ska det övergripande syftet med kommunens användning av IT i 
verksamheten vara att underlätta och stödja kommunens förflyttning mot den digitala och 
interaktiva arenan. Enligt reglemente åligger det kommunstyrelsen att leda och samordna 
utvecklingen av kommunens IT-frågor.  
 
Tf. kommunchef har beslutat om en uppdragsbeskrivning för verksamheter och enheter under 
kommunstyrelsen. Av uppdragsbeskrivningen framgår att kommunledningskontoret ska stödja 
kommunstyrelsen i dess uppgifter att leda, styra och följa upp nämndernas arbete. IT-enhetens 
huvudsakliga uppdrag är att sköta driften av kommunens IT-system. Därtill ska enheten sköta 
upphandlingar av IT-system, upphandlingar och service av den IT-tekniska utrustningen samt 
telefoni i de kommunala verksamheterna. IT-enheten har fått i uppdrag att vara en 
kunskapskälla och stöd till det kommunala verksamheterna i arbetet med digitalisering. Vidare 
ska IT-enheten ansvara för den tekniska kompetensen inom IT-området. 
 
I kommunplan med budget för 2019 samt ekonomisk plan för 2020 och 2021 är digitalisering 
ett uppdrag från kommunstyrelsen. Uppdragets syfte är att ”skapa en stabil grund för 
digitaliseringen med en övergripande digitaliseringsstrategi med syfte att förbättra och 
effektivisera servicen till invånare, brukare, företag och besökare”. Uppdraget gäller för 
samtliga nämnder i kommunen och ska vara klar år 2022. 
 
Under kommunstyrelsen finns ett kommunövergripande digitaliseringsnätverk. Syftet med 
gruppen är att vara ett forum på taktisk ledningsnivå för samordning inom respektive 
kommungemensamt IT-stöd eller administrativt tjänsteområde. Enligt tjänstebeskrivelse har 
digitaliseringsnätverket i ansvar att bland annat: 
 

 Förbereda och utreda i frågor avseende IT-stöd till verksamheten. 
 Ansvara för att en årlig förvaltningsplan och budget tas fram per verksamhet-, system 

eller tjänsteområde. 
 Lyfta upp beslutsärenden till beslutsforum. 

 
Uppdragsbeskrivningen för digitaliseringsnätverket är daterat den 2 maj 2016. Det framgår 
dock inte om den är beslutad och av vem.  
 
Det framkommer i flertalet intervjuer att det strategiska arbetet med IT-frågor i kommunen är 
fragmenterat och otydligt. Det framförs exempelvis att kommunfullmäktiges program för 
strategisk IT i liten utsträckning är känt i kommunen och att det saknas tillämpningsanvisningar 
för hur målsättningarna i programmet ska uppnås. Likaså saknas det processbeskrivningar för 
IT-verksamheten. En återkommande kommentar vid intervjuer och i enkätsvar är att Laholms 
kommun, i jämförelser med kommuner där uppgiftslämnarna tidigare varit anställda, ligger 
efter i utvecklingen. Därtill råder det delade meningar kring digitaliseringsnätverkets funktion. 
Enligt uppgift, däribland från kommunstyrelsens presidium, är det sällan som 
digitaliseringsnätverket lyfter frågor till kommunstyrelsen. Det framförs att detta inte heller är 
något som specifikt efterfrågats av kommunstyrelsen. Delar av presidiet framför åsikten att 
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kommunstyrelsen inte varit tillräckligt tydliga i sitt ledarskap avseende IT-relaterade frågor på 
det strategiska planet.  
 
Det förekommer att kommunens verksamheter själva anskaffar programvara vilka inte 
upphandlats centralt. Detta beskrivs som en effekt av otydligheter avseende hur och av vem 
införskaffningsprocesser ska drivas.    
 
I verksamhetsplan 2019 för barn- och ungdomsverksamheten framgår att barn- och 
ungdomsnämnden ska leva upp till Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Barn- och 
ungdomsverksamheten har däri definierat två uppdrag: Att tydliggöra konsekvenserna och 
behoven i Laholms kommun för att leva upp till nationell digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet, samt att öka skolledares färdighet att leda digitalisering i sin organisation. Enligt 
plan för genomförande ska Laholms kommuns medverka i FDLIS1 och samtliga skolledare ska 
genomföra Skolverkets kompetensutbildning ”Leda digitalisering”. Uppdragen ska 
återrapporteras hösten 2019. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 30 juni 2010 IKT2-strategi för verksamheten i 
Laholms kommuns förskolor och skolor. Den mottagna IKT-strategin gäller för verksamheten i 
Laholms kommuns förskolor och skolor, och ska vara till stöd i utvecklingen av IKT som 
redskap för lärande i kommunen. IKT-strategin ska gälla under en femårsperiod och det ligger 
på barn- och utbildningskontorets ansvar att den utvärderas och årligen revideras. 
 
Policyn lyfter flertalet uppdrag för barn- och ungdomskontoret indelad i underrubrikerna; IKT 
som redskap för lärande, kommunikation och delaktighet, teknik och ekonomi, samt 
användaransvar. Bland uppdragen är noterbart att:  
 

 Barn- och ungdomskontoret har ett övergripande ansvar för utbildning av rektorer och 
personal i förskola/skola som främjar en god IKT-utveckling.  

 Barn- och utbildningskontoret ansvarar för att en detaljerad genomförandeplan tas fram 
som konkretiserar målsättningar för teknik och ekonomi. Denna plan ska revideras 
årligen.  

 Rektorer ska skapa förutsättningar för ett ansvarsfullt IKT-användande i hela 
verksamheten.  

 
IKT-strategin tydliggör inte hur den ska följas upp. Enligt intervju har strategin inte utvärderats, 
följts upp eller reviderats sedan den antogs. 
 
Inom barn- och ungdomsverksamheten finns en styrgrupp för digitalisering. I 
uppdragsbeskrivningen för styrgruppen framgår att digitaliseringen ska effektivisera 
verksamhetens olika processer genom användandet av olika digitala verktyg. Inom barn- och 
ungdomsverksamheten ska digitaliseringen göra det möjligt att öka måluppfyllelsen genom att 
utbilda olika målgrupper med kunskap i hur digitaliseringen kan inkluderas i undervisningen. 
 
Styrgruppens syfte är att samordna, utveckla och följa digitaliseringen i verksamheten. 
Följande mål för styrgruppen har noterats: 
 

 Strategiskt planera för och leda digitaliseringsarbete utifrån Laholms kommuns 
styrdokument och det nationella styrdokument för skolväsendet (nämndsplan, 
verksamhetsplan, läroplan, nationell digitaliseringsstrategi) 

                                                
1 Framtidens digitala lärande i skolan 
2 Informations- och kommunikationsteknologi 
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 Skapa ett arbetssätt som främjar stabilitet, kontinuitet och märkbarhet inom området 
digitalisering; ett stöd i skolans strävan för måluppfyllelse. 

 Kvalitetssäkra digitaliseringsinsatser genom att föreslå olika kriterier för att följa upp 
digitaliseringsinsatser i förskola/skolans systematiska kvalitetsarbete. 

 Delaktighet i planering av alla kompetensutvecklingsinsatser på BUN utifrån 
förskola/skolans behov. 

 
Styrgruppen för digitalisering träffas en gång i månaden. Vid träffarna medverkar bland annat 
IT-enheten, rektorer och lärare från kommunens för- och grundskolor, elevhälsa och enheten 
för flerspråkighet och integration. Enligt uppdragsbeskrivningen har styrgruppen ansvar för att 
upprätta en utvecklingsplan för systematiskt arbete utifrån mål. Det finns i dagsläget ingen 
utvecklingsplan framtagen. Enligt uppgift arbetas det med att ta fram en sådan plan för tillfället.  

2.1.2. Bedömning 

Vi noterar att det finns uppdragsbeskrivningar och strategisk dokumentation framtagna för IT-
verksamheten inom kommunen. Trots detta anser vi att det på det kommunövergripande 
planet saknas en tydlig styrning avseende hur kommunens IT-strukturer ska se ut och drivas. 
Vi anser att kommunstyrelsen, mot bakgrund av sin styrande roll för IT-verksamheten brister i 
detta arbete. Det är i detta avseende noterbart att det saknas tillämpningsanvisningar för 
fullmäktiges program för strategisk IT, att programmet i sig i liten utsträckning är känt inom 
organisationen, samt att det saknas processbeskrivningar för IT-verksamheten.  
 
Vi vill därtill uppmärksamma att fullmäktiges program för strategisk IT är gällande för 
föregående mandatperiod. Kommunstyrelsen ansvarar för att programmet ska aktualiseras 
minst en gång per mandatperiod. Detta är ännu inte genomfört för innevarande mandatperiod.  
 
Gällande barn- och utbildningsnämnden menar vi att de saknar en tydlig styrning vad gäller 
tillämpningen av IT i verksamheten. Det är däri vår bedömning att det är en brist att nämnden 
inte har följt upp eller reviderats sedan den antogs 2010. Detta mot bakgrund av att den är 
gällande för den då nästkommande femårsperioden. Därtill noterar vi att nämnden arbetar med 
en utvecklingsplan inom ramen för verksamhetsplanen avseende digitaliseringsfrågor. Det är 
i vår mening av vikt att nämnden färdigställer detta arbete. Detta särskilt mot bakgrund av att 
nämnden i vår mening inte har styrande dokumentation för tillämpningen av IT inom skolans 
område.  
 
Mot bakgrund av den centrala roll som IT spelar inom kommunal förvaltning anser vi att det är 
bristfälligt att styrningen är så pass otydlig på såväl det kommunövergripande planet som på 
nämndsnivå.  

2.2. Användarnas upplevelse av IT-verksamheten 

2.2.1. Iakttagelser 

Inom ramen för granskningen har en kvantitativ undersökning utförts genom två enkäter; en 
till anställda inom kommunen och en till elever på högstadium och gymnasium. Resultatet för 
elevenkäten redovisas under 2.6.1.1.  
 
Enkäten som skickats ut till samtliga kommunanställda och samtliga förtroendevalda politiker 
i kommunen har besvarats av 1312 respondenter. Totalt skickades 3411 enkäter ut. 
Svarsfrekvensen uppgick således till 38 procent. Respondenterna har utöver frågor om sin 



 
 
 

10 

anställningsplats, ålder och uppdrag frågats om sina upplevelser av IT-
strukturen som helhet samt specifika IT-system. Därtill har respondenterna 
i fritext getts möjlighet att besvara sin upplevelse av IT-verksamheten i 
kommunen. Frågorna i enkäten är ställda i form av påståenden som 
respondenterna har svarat på utifrån deras grad av instämmande. 
Resultatet av enkäten som helhet redovisas i bilaga 2. Urval av 
enkätresultaten redovisas löpande i rapporten.  
 
Resultaten av enkäten visar att IT-systemen är av betydande vikt för 
möjligheten att arbeta effektivt. 90 procent av de tillfrågade instämmer helt 
eller till stor utsträckning i detta påstående. 63 procent av respondenterna 
anser i motsvarande utsträckning att IT-systemen och de digitala verktyg 
som står till deras förfogande motsvarar behoven för sin tjänst.  
 
Det framförs vid intervju samt från fritextsvar i enkäten att kommunen har en bred uppsättning 
IT-system. Trots detta beskrivs de befintliga systemen i hög utsträckning som ensamstående 
ur aspekten att de inte kommunicerar med varandra. Detta försvårar möjligheten att genomföra 
uppföljning av verksamheten. Det skapar också merarbete då användaren måste arbeta med 
ett flertal olika system parallellt. Ett återkommande svar från enkäten samt från intervjuer är 
att det inom kommunen saknas ett verksamhetsstöd för den kontinuerliga uppföljningen av 
kvalitet och ekonomi. Flera av respondenterna och de intervjuade hänvisar till tidigare 
erfarenheter från arbete i andra kommuner där detta är ett grundläggande arbetsverktyg. 
Respondenter med chefsbefattning anser i lägre utsträckning än kommunanställda som helhet 
(ca 56 procent) att IT-systemen motsvarar deras behov. Vidare framkommer det 
återkommande från fritextsvaren i enkäten att anställdas arbete i viss utsträckning måste 
kompletteras med papper och penna-metoden trots att det finns digitala verktyg. Flera av 
respondenterna inom socialtjänsten påtalar exempelvis att kommunen saknar en krypterad 
ärendehanteringstjänst till andra myndigheter. Journaler och ärenden måste av denna 
anledning fortfarande skrivas ut och skickas med post. Det påtalas att detta inte är optimalt 
sett till patientsäkerheten då risken att handlingar faller i orätta händer ökar.  
 
Enligt kommunfullmäktiges program för strategisk IT är det en målbild att det ska finnas en 
mobilitet i alla verksamheter för ökad flexibilitet. Det framkommer från enkäten att en majoritet 
av respondenterna (54 procent) endast till viss del eller inte alls instämmer i att det är möjligt 
att arbeta flexibelt med IT-systemen. Enligt fritextsvaren anses kommunens trådlösa nätverk 
inte vara tillräckligt stabilt för anställda att arbeta utan en fast uppkoppling. Likaså påtalas att 
det inte är möjligt att få tillgång till ett flertal av kommunens centrala IT-system utanför 
kommunens nätverk. Flera respondenter som inte har en primär fast arbetsplats (exempelvis 
hemtjänst) påtalar detta som problematiskt då de inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter utanför 
kommunens nätverk.  
 
Ur ett användarperspektiv instämmer 13 procent helt i att kommunens IT-system är intuitiva 
och enkla att använda. 40 procent anser att det stämmer till stor del.  
 
Inom ramen för enkäten har särskilt sex utvalda datorsystem valts ut för kontroll avseende 
användarnas nöjdhetsgrad. Urvalet är gjort baserat på vilka IT-system som används särskilt 
frekvent inom den kommunala förvaltningen. Därtill har två system, VKlass och Dexter, valts 
ut mot bakgrunden att granskningen är särskilt inriktat på skolområdet. Programmet Good 
Reader används primärt av politiker. Följande IT-system har inkluderats i enkäten:  
 

 Heroma – Personalsystem vilket används för bland annat tidrapportering.  
 Office 365 – Produktuppsättning av applikationer från Microsoft.  
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 Good Reader – Molnbaserad dokumentationssystem för politiker.   
 Visma IoF – Fakturahanteringssystem med attestrutiner.  
 VKlass – Verksamhetssystem inom skola för lärare, elever och föräldrar.   
 Dexter – Molnbaserat verktyg inom skola för studieplanering, schema, sjukfrånvaro 

m.m.  
 
I tabell 2.1 sammanfattas svaren från enkäten avseende de särskilt utvalda IT-systemen. 
Resultaten redovisas som andelen av respondenterna som till stor del eller helt instämmer i 
påståendet. Det har varit möjligt att svara att man inte använder det specifika IT-systemet. 
Svarsandelarna nedan baseras på de respondenter som använder respektive IT-system 
(exkluderat de som markerat att de inte använder systemen). I förtydligande syfte har 
resultaten färglagts baserat på svarsandelen; över 50 procent (ljusgrön), över 60 procent 
(mörkgrön), mindre än 50 procent (ljusröd) och mindre än 40 procent (mörkröd).  
 

 
Tabell 2.1 – Enkätsvar IT-system 

 
Verksamhetssystemet VKlass har fått sämst betyg av de utvalda systemen för granskningen. 
Detta bekräftas också av intervju och fritextsvar. Den huvudsakliga kritiken består i att 
systemet inte är användarvänligt eller stabilt. Däri framförs bland annat att det är svårt att 
navigera sig rätt genom systemet, att det saknas nödvändig funktionalitet, att inlagd data 
försvinner samt att tillgängligheten kan variera. Därtill poängteras av flera respondenter att det 
inte finns ett enhetligt användande av systemet för samtliga skolor i kommunen vilket 
motverkar en likvärdig skolgång.  
 
Det framförs i såväl fritextsvar från enkäten och vid intervju återkommande kritik gentemot 
personalsystemet Heroma. Det är framförallt från chefer, vilka har i uppgift att kontrollera och 
justera i anställdas tidrapportering, som kritiken är påtaglig. Av enkäten framkommer att 70 
procent av respondenter med chefsbefattning anser att systemet inte alls alternativt endast i 
viss utsträckning är intuitivt och för motsvarande svarsalternativ anser 66 procent att de inte 
fått tillräcklig utbildning. Det framförs därtill vid intervju att kommunen inte använder IT-
systemet utifrån dess fulla potential. Det saknas i dagsläget möjligheterna att använda ett 
flertal funktioner som systemet tillåter.  
 
Det är endast för Visma IoF som en majoritet av respondenterna anser att de helt eller till stor 
del instämmer i påståendet att de fått tillräcklig utbildning i användningen. Respondenterna 
har för samtliga system gett frågan om de fått tillräcklig utbildning i användningen sämst betyg.  
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2.2.1.1 Enkät elever 

Ytterligare en enkät skickades till samtliga elever inom högstadiet och gymnasiet. Totalt 
skickades enkäten ut till 1357 elever varav 141 besvarade den. Svarsfrekvensen var således 
betydligt lägre än den för kommunanställda och förtroendevalda, ca 10 procent. Således är 
tillförlitligheten i svaren också lägre. Enkäten skickades till elevernas skol-epostadresser, därtill 
har en notis om enkäterna publicerats på samtliga elevers VKlass-portal. Resultatet från 
enkäten återfinns i bilaga 3.  
 
Noterbara svar från enkäten är att 80 procent av respondenterna helt eller i stor utsträckning 
anser att programmen som är installerade på elevdatorerna är lätta att använda. Motsvarande 
anser 73 procent att programvaran som är installerade på datorerna är hjälpsamma i 
skolarbetet. 38 procent av eleverna anser att de inte alls eller endast till viss del anser att de 
får tillräcklig med information kring hur de förväntas använda programvaran i skolarbetet. 
Därtill ansåg 47 procent att lärare och skola endast till viss del eller inte alls lyssnar på 
elevernas åsikt om elevdatorerna och programvaran som var installerad däri.  

2.2.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att kommunen givits medelmässiga betyg i enkäten. Vi ser det som 
indikativt på den tidigare bedömningen att respondenternas framfört önskemål om en högre 
grad av interaktivitet mellan de tillämpade programmen liksom verksamhetsstöd för 
kontinuerlig utvärdering av verksamheten. Det är kontraproduktivt att detta leder till att 
anställda behöver komplettera arbetet med papper- och penna-metoden. Det är därtill vår 
bedömning att de möjligheter till flexibelt arbete som utgör en målbild i kommunfullmäktiges 
program för strategisk IT inte uppfylls baserat på enkätsvaren. Vi anser därtill att såväl 
kommunstyrelsen som barn- och ungdomsnämnden bör följa upp vad de låga betygen för 
VKlass beror på och utreda vilka möjligheter som finns att motverka bristerna i funktionaliteten.  
 
Avseende enkäten till elever är det noterbart att eleverna är minst nöjda med lärares och 
skolans hörsamhet avseende elevers uppfattning och önskemål. Barn- och ungdomsnämnden 
kan med fördel se över hur nöjdheten kan höjas.   

2.3. Kompetensutveckling 

2.3.1. Iakttagelser 

I uppdragsbeskrivningen för verksamheter och enheter inom 
kommunstyrelsen framgår att personalenheten har i uppdrag att stödja 
verksamheterna vad gäller bland annat kompetensutbildningsfrågor. Det 
lyfts inte i programmet för strategisk IT hur eller vilken 
kompetensutvecklingen som ska ske. Vid intervju framkommer att barn- 
och ungdomsförvaltningen framgent ska utarbeta en utvecklingsplan 
kopplat till kompetensförsörjning för digitalisering inom förskola, 
grundskola och fritidshem i kommunen. 
 
Det finns ingen samlad dokumentation inom kommunen som tydliggör 
vilka utbildningsinsatser som ska genomföras inom IT-området eller vem 
som har ansvaret för att säkerställa att utbildningsinsatser genomförs. Det 
finns källor inom kommunen för att hitta information om användningen av 
systemen. Det är dock till stor del upp till användaren själv att säkerställa att kunskapen om 
systemen motsvarar den enskildes behov.  
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Resultaten i enkäten visar att 62 procent av tjänstemännen anser att de till viss del eller inte 
alls fått tillräckligt med utbildning i hur de ska använda IT-system och digitala verktyg. Vidare 
framhålls det i enkäten att det inte genomförs någon adekvat grundutbildning kring IT-
systemen som är anpassad till verksamheterna. Det medför att personalen dels själva måste 
leta efter information om systemens funktionaliteter på internet och dels behöver testa sig fram, 
något som upplevs vara tidskrävande. 
 
Samtliga tjänstemän får en timmes utbildning i bland annat personalsystemet Heroma vid 
början av anställningen. Det är ett återkommande svar i enkäten att anställningsutbildningen 
är otillräckligt och att det är önskvärt med mer utbildning kring användningen av IT-systemen. 
Det framgår med särskild tydlighet från enkätfrågorna gällande de särskilt utvalda IT-systemen 
att utbildningsinsatserna är otillräckliga. Det är endast ett av de sex IT-systemen (Visma IoF) 
där en majoritet av de svarande anser att de helt eller till stor del har fått en tillräcklig utbildning 
i användningen. Mer än hälften av tjänstemännen anser att de till viss del eller inte alls upplever 
att de fått tillräckligt med utbildning i hur Heroma, Good Reader, VKlass, Dexter och Office 365 
ska användas. Inom barn- och ungdomsverksamheten anser 69 procent av de anställda att de 
till viss del eller inte alls fått någon utbildning i Office 365. Det framförs vid intervju att det 
genomfördes en fyra timmars utbildning i Office 365. Det anses positivt att utbildningen 
genomfördes men det framförs också att den inte var tillräcklig sett till IT-systemets omfattning.  
 
Enligt intervju med rektorerna vid grundskolorna får lärare och annan personal även en timmes 
utbildning i de IT-system som de använder i sitt dagliga arbete vid anställning. VKlass är ett 
IT-system som används av både lärare, rektorer, elever och föräldrar. Resultatet i enkäten 
visar att 29 procent av personalen inte anser sig ha fått tillräckligt med utbildning i hur VKlass 
ska användas och 38 procent anser att de till viss del fått utbildning. Vidare framhålls det i 
enkätens fritextsvar att det krävs mer utbildning i VKlass dels för lärare inom skolverksamheten 
men även för föräldrar. I de fria svaren i elevenkäten upplevs exempelvis VKlass vara krångligt 
och svårt för både elever och lärare. Eleverna upplever att lärarnas kunskaper kring hur VKlass 
fungerar varierar. 
 
Utöver den utbildningstiden som tillhandahålls förväntas tjänstemännen läsa manualer för att 
förstå hur olika IT-systemen fungerar. Enkäten visar att majoriteten av tjänstemännen upplever 
att de till viss del eller inte alls finns tillräckligt med dokumenterade instruktioner och guider för 
hur de ska använda funktionerna i IT-systemen. 

2.3.2. Bedömning 

Vi anser att det inte genomförs tillräckligt med utbildningsinsatser som motsvarar behoven eller 
önskemålen. Mot bakgrund av betydelsen som IT-system har som arbetsredskap anser vi att 
det är av vikt att det säkerställs att de anställda har den kompetens som krävs för en effektiv 
användning. Likaså mot bakgrund av att kommunen investerar avsevärda summor i IT-system.  

2.4. Rutiner för felanmälan och felavhjälpning 

2.4.1. Iakttagelser 

Det finns ingen dokumenterad rutin för felanmälan och felavhjälpning, men däremot uppges 
det finnas ett etablerat arbetssätt. Felanmälan kan göras via kommunens intranät, mejl, 
telefon, IT-systemens egen helpdesk samt på plats i kommunhuset. Det framförs vid intervju 
att det inom kommunens IT-avdelning finns ett etablerat arbetssätt där inkomna ärenden 
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tilldelas den tekniker som ansvarar för helpdesk enligt ett rotationsschema. Teknikern har 
ansvar för att avhjälpa samtliga inkomna ärenden som denne tar emot. Det finns tillika en 
prioriteringsordning där exempelvis systematiska problem som drabbar 
flera användare har en högre prioritet.  
 
Under 2017 påbörjades ett arbete med att upprätta en servicedeklaration. 
Enligt uppgift har arbetet avstannat innan den antogs. 
Servicedeklarationen syfte skulle vara att tydliggöra IT-enhetens 
ansvarsområde, vilka egenskaper leveranserna ska präglas av och vad 
som förväntas av brukarna.  
 
Enkäten visar att majoriteten av tjänstemännen instämmer att det helt eller 
till stor del är tydligt vem de ska vända sig till om IT-systemen eller digitala 
verktygen inte fungerar som de ska. Likväl framgår det av resultaten att 
majoriteten anser att det är tydligt vem de ska vända sig till om de behöver 
stöd i användningen av IT-system eller digitala produkter. Trots att en stor 
andel av tjänstemännen har god kännedom om var de ska vända sig för stöd i användningen 
av IT-system, digitala verktyg och felanmälan, framkommer det att anställda i första hand tar 
hjälp av kollegor som är duktiga på IT. Därefter vänder sig personalen till sin närmaste chef 
och slutligen till IT-systemets helpdesk samt kommunens IT-support. 
 
Av nedanstående diagram framgår att 42 procent anser att det inte stämmer eller stämmer till 
viss del att de får ett snabbt svar och gott bemötande av kommunens stödfunktion för att 
avhjälpa problem med IT-system och digitala verktyg. Av enkätens fritextsvar och vid 
intervjuerna har det framkommit att IT-enhetens bemötande kan variera. Flera beskriver att de 
fått ett otrevligt bemötande vid kontakt med kommunens helpdesk. Däri beskrivs att anställda 
bemöts med skepsis och misstro av IT-enheten. Likaså att kompetensen och servicenivån är 
personbunden, samt att man hellre kontaktar en specifik person på IT-enheten som man har 
god erfarenhet av. En återkommande kommentar från enkäten är att det kan ta lång tid att få 
sina ärenden avhjälpta och att leveranserna går långsamt. 
 

 
Diagram 2.1: Enkätsvar IT-avdelningens bemötande 
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2.4.2. Bedömning 

Vi anser att det finns utvecklingspotential i den kommuninterna servicen för felavhjälpning. 
Detta mot bakgrund av beskrivningen att service, bemötande och tid för avhjälpning varierar. 
Därtill anser vi att kommunstyrelsen med fördel bör fullfölja arbetet med servicedeklaration för 
kommunens helpdesk.  
 
Vi anser däremot att det är tydligt hur arbetet med felavhjälpning ska genomföras. Detta vad 
avser såväl tilldelning av ärenden som prioritering av ärendetyp.   

2.5. Uppföljning och utvärdering 

2.5.1. Iakttagelser 

Enligt kommunstyrelsens presidium har det inte gjorts någon direkt uppföljning eller 
utvärdering av IT-verksamheten. Det uppges därtill vara otydligt vem det är som äger IT-frågan 
och uppges vara otydligt gällande vem som ska fatta de strategiska besluten. Även från andra 
intervjuer framkommer att kommunstyrelsen i liten utsträckning efterfrågar återrapportering 
kring IT-relaterade frågor. Återrapportering till kommunstyrelsen sker endast i samband med 
pågående projekt inom ramen för IT-verksamheten och digitalisering.  
 
Vid chefsmötena tillsammans med förvaltningen medverkar representant för IT-enheten och 
rektorer från kommunens skolverksamhet. Vid dessa möten diskuteras bland annat arbete 
kring IT och digitalisering och rektorerna får möjlighet att framföra sina åsikter. Därtill lyfts 
frågor i såväl det kommunövergripande digitaliseringsnätverket som på barn- och 
ungdomsverksamhetens styrgrupp för digitalisering.  
 
På tjänstemannanivå har frågan kring digitalisering och kompetensutveckling lyfts i barn- och 
ungdomsnämndens verksamhetsplan. Det systematiska kvalitetsarbetet kring digitalisering 
har dock varken efterfrågas eller återrapporteras till barn- och ungdomsnämnden. Det framförs 
också att det saknas en tydlighet kring hur arbetet ska följas upp.  
 
Kommunstyrelsen har inte genomfört nöjdhetsmätningar avseende kommunens IT-struktur.  

2.5.2. Bedömning 

Det saknas en systematisk uppföljning av IT-verksamheten i kommunen. Mot bakgrund av 
betydelsen som IT-strukturen spelar för att effektivisera och digitalisera kommunens 
arbetsuppgifter är det nödvändigt att kommunstyrelsen stärker uppföljningen. Vi lutar särskilt 
denna bedömning mot att fullmäktige, inom ramen för programmet för strategisk IT, tydliggjort 
att målbilden för IT ska vara att bidra till ett effektivt resursanvändande och effektivisera 
administrationen. Det är en nödvändighet att kontinuerligt följa upp och utvärdera nöjdheten 
med IT-strukturen i syfte att säkerställa att denna målbild uppfylls.  
 
 



 
 
 

16 

3. Sammanfattande bedömning 

Det är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen brister i styrningen och 
uppföljningen av kommunens IT-verksamhet. Det saknas i vår mening en sammanhållen och 
likriktad plan för hur kommunens IT-strukturer ska se ut och utvecklas. I dagsläget menar vi 
att detta arbete är fragmenterat och otydligt. Detta är i hög utsträckning en styrningsfråga vari 
vi menar att kommunstyrelsen bör ta en mer aktiv roll som styrande för kommunens IT-frågor 
i enlighet med reglemente. Kommunfullmäktige har antagit ett program för strategisk IT. Detta 
program är dock i låg utsträckning känt inom organisationen. Därtill menar vi att det inte 
genomförs systematiska uppföljningar i tillräcklig utsträckning för att uppmärksamma och vidta 
nödvändiga förändringar. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges målbild att IT ska bidra till ett 
effektivt resursanvändande samt att effektivisera administrationen är det vår bedömning 
nödvändigt för kommunstyrelsen att stärka uppföljningen av IT-strukturen för att uppnå denna 
målbild. 
 
Det är likaså vår bedömning att barn- och ungdomsnämnden inte har tydliggjort hur IT-
verksamheten ska bedrivas för att säkerställa en likvärdig användning av IT-strukturen i 
undervisningen och för verksamheten. Nämndens styrande dokumentation är ur denna aspekt 
föråldrad och saknar uppföljningsbara målsättningar. Vi noterar att det antagits målsättningar 
på såväl det kommunövergripande planet som inom barn- och ungdomsnämndens 
ansvarsområde samt att en utvecklingsplan för digitalisering för tillfället utarbetas. Detta är i 
sig positivt. Det är dock en brist att det vid tidpunkten för granskningen i vår mening inte finns 
någon styrande dokumentation för tillämpningen av IT inom skolans område.  
 
 

Revisionsfrågor Svar 

Har kommunstyrelsen fastställt 
ett tydligt uppdrag för IT-
verksamheten? 

Delvis. Det finns tydliga uppdragsbeskrivningar för IT-
organisationen. Däremot är fullmäktiges program för 
strategisk IT i låg utsträckning känd inom organisationen. 
Det saknas därtill tydliga processbeskrivningar och 
verksamhetsmässiga målsättningar för hur programmet 
för strategisk IT praktiskt ska omsättas.   

Har barn- och 
ungdomsnämnden en tydlig 
plan för IT-utvecklingen inom 
grundskolan? 

Nej. Nämnden antog 2010 en IKT-strategi som inte 
utvärderats eller reviderats sedan den antagits. Denna 
saknar också uppföljningsbara målsättningar. Vi noterar 
att nämnden vid tillfället för granskningen utarbetar en 
utvecklingsplan för digitalisering inom verksamheten.  

I vilken utsträckning upplever 
användarna att IT-
verksamheten fungerar? 

Det framgår av enkäten att respondenterna bl.a. 
efterfrågar högre grad av interaktivitet mellan de 
tillämpade programmen liksom verksamhetsstöd för 
kontinuerlig utvärdering av verksamheten. Därtill anses 
kommunens IT-struktur vara fragmenterad samt att det 
saknas basala IT-system så som ett verksamhetsstöd. 
Överlag ges IT-strukturen medelmässiga betyg.  

Sker kompetensutveckling i 
tillräcklig omfattning? 

Nej. Enligt intervjuer och enkät framkommer att 
kompetensutveckling och utbildningsinsatser inte 
motsvarar anställdas behov och önskemål.  
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Finns det tillfredsställande 
rutiner för felanmälan och 
felavhjälpning? 

Delvis. Vi bedömer det vara tydligt hur IT-avdelningen 
arbetar med felanmälan och felavhjälpning. Detta avser 
såväl tilldelning av ärenden som prioritering av 
ärendetyp. Däremot visar granskningen att arbetet till 
viss del är personbundet samt att bemötande och 
väntetider för beställningar och felavhjälpning varierar.  

Sker det en ändamålsenlig 
uppföljning och utvärdering av 
IT-verksamheten? 

Nej. Det saknas en systematisk uppföljning av IT-
verksamheten i kommunen.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Ta ett mer aktivt ledande ansvar för kommunens IT-strukturer i syfte att stärka 
styrningen.  

 Systematiskt följa upp och utvärdera IT-verksamheten samt att vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att verksamhetsmässiga behov tillgodoses.  

 Vidta åtgärder för att säkerställa att användarna har tillräcklig kunskap, kompetens 
och stöd i användningen av kommunens IT-system.  

 Fullfölja arbetet med att utarbeta servicedeklaration för den kommuninterna 
helpdesken.  

 Aktualisera programmet för strategisk IT.  

Vi rekommenderar barn- och ungdomsnämnden att:  

 Säkerställa att arbetet med upprättandet av en utvecklingsplan för systematiskt 
arbete för digitalisering färdigställs och implementeras.  

 Tydliggöra hur tillgängliga IT-verktyg ska användas i skolverksamheten för att skapa 
likvärdighet.  

 Följa upp varför elever i förhållandevis stor utsträckning inte anser att lärare och 
skolan lyssnar på deras åsikter.  
 

 

Laholm den 28 maj 2019 

 
Linus Aldefors  Christina Papavramidi   
EY   EY  
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Bilaga 1 – Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Kommunstyrelsens presidium 

 Tf. Kommunchef 

 Verksamhetschef för barn- och utbildningsförvaltningen 

 Grundskolerektorer i kommunen 

 IT-chef 

 Digitaliseringsstrateg 

 
 
Dokument: 
 

 Kommunstyrelsens reglemente 

 Barn- och ungdomsnämndens reglemente 

 Grunduppdrag för nätverket för IT 

 IT-enhetens servicedeklaration (utkast) 

 IKT-strategi för verksamheten i Laholms kommuns förskolor och skolor 

 Kommunplan med budget för 2019 samt ekonomisk plan för 2020–21 

 Program för strategisk IT 

 Styrgrupp för digitaliserings i Barn- och ungdomsverksamheten (BUN) 

 Verksamhetsplan 2019 kommunledningskontoret 

 Uppdragsbeskrivning för verksamheter och enheter inom kommunstyrelsen 

 Utkast på servicedeklaration för felavhjälpning inom IT 

 
 
 
 



Bilaga 2 - Enkät kommunanställda och förtroendevalda
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Bilaga 3 - Enkät elever
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