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FÖRVALTNING. MOBILT.

Uppsala kommun gör slut med 
Excelmallarna för budgetering och 
prognostisering. Linjecheferna ska bli 
mer engagerade i sitt jobb genom ett 
beslutsstödsverktyg som drastiskt 
sänker tiden för administration.

Genom att cheferna enklare kan 
jämföra sig med andra ska de bli mer 
delaktiga och engagerade i sin verk-
samhet. Det är förhoppningen med 
det nya beslutsstödsverktyget från 
Hypergene som Uppsala kommun 
infört. 

Systemet ska dessutom spara en 
femtedel av den tid cheferna lägger på 
administration, enligt Åsa Agerman, 
ekonomidirektör på enheten Vård & 
Bildning på Uppsala kommun.

– Vi samlar all information på ett 
ställe med ekonomi-, personal- och 
verksamhetsdata, säger hon.

UPPSALA KOMMUN är hårt konkurrens-
utsatt. Enheten för Vård & Bildning 
står för merparten av kommunens 
verksamhet, men har tappat till pri-
vata aktörer. Från en andel på cirka 
75 procent 2005 till ungefär 62 pro-
cent i fj ol. 

För att bryta trenden bestämde led-
ningen förra året att lägga en ny stra-
tegisk aff ärsplan och det nya verktyget 
ska ge stöd genom att kunna besvara 
frågor som ”vad ska jag som enhets-
chef ha genomfört” och ”när ska 
målen vara genomförda”.

– Beslutsstödet ska inte bara vara 
ett huvudkontorssystem utan chefer-
na ska kunna följa upp mål och planer 
som är satta utifrån verksamhetens 
behov och kunna jämföra sig med 
liknande enheter, säger Åsa Agerman.

VERKTYGET ÄR AVSETT för första lin-
jens chefer som behöver kunna se och 
följa upp sina egna mål. På skolsidan 
används verktyget av rektorer för pla-
nering, åtgärder och uppföljning.

– Vi inför även ett samarbetsrela-

terat beslutsfattande med fl öden där 
beslutsfattare kan klarmarkera så att 
jag som divisionschef kan dela ut upp-
gifter till andra chefer och se vad som 
fi nns i fl ödena, säger Åsa Agerman.

Eff ekterna är bättre styrning, med 
tydliga och mer visuella mål ute i 
organisationerna. 

MOTTAGANDET HAR varit positivt, enligt 
Åsa Agerman, och förväntningarna 
har infriats.

– Det uppstår alltid problem vid 
sådana här komplexa systeminstalla-
tioner, men det har lösts konstruktivt.

Nästa steg är att rulla ut verktyget 
i övriga delar av kommunen. Ekono-
mi- och personalinformation samt 
prestandaindikatorer som är relate-
rade till målen är på väg att läsas in. 
Där blir det möjligt för olika enheter 
att jämföra sig med liknande organi-
sationer genom benchmarking. 

Budget- och prognosmodulen slut-
testas just nu och börjar användas i 
april. 

VERKTYGET ERSÄTTER ett tidigare 
beslutsstöds  system från Cognos, men 
ger högre funktionalitet. 

Den årliga kostnaden är dessutom 
lägre. 

– Det nya verktyget är mer intuitivt, 
ger bättre prestanda och är enklare, 
säger Åsa Agerman. 

– COGNOS ÄR UPPSAGT sedan årsskiftet 
och är helt borta. Det var för tungrott 
och vi fi ck inte in all information. För-
utom att verktyget inte var tillräckligt 
fl exibelt fanns inte tillräckliga behö-
righeter för att mata in data, bara för 
att titta, vilket gjorde det omöjligt att 
koppla olika behörigheter till aktivi-
teter och planer. 

Beslutsstöd ska göra 
cheferna engagerade
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xx”Beslutsstödet ska 
inte bara vara ett 
huvudkontorssystem 
utan cheferna ska 
kunna följa upp mål 
och planer som är 
satta utifrån verk-
samhetens behov”, 
säger Åsa Agerman, 
ekonomidirektör på 
enheten Vård & 
Bildning på Uppsala 
kommun.
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Fyra i Sverige
Uppsala är Sveriges 

fj ärde största kommun 
och har ungefär 200 000 
invånare. 

Enheten Vård & Bild-
ning ansvarar för utbild-
ning, vård och omsorg 
samt kultur och fritid. Den 
omsätter 5,4 miljarder 
kronor per år och har 
10 000 anställda av kom-
munens totalt cirka 
12 000. 

Beslutsstödssystemet 
i kommunen används för 
att följa upp styr- och 
nyckeltal, samt mål och 
aff ärsplaner, centralt och 
inom tolv aff ärsområden. 
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Tele2:s nya surftak för mobilt 
bredband får operatörens före-
tagskunder att rasa. I stället för att 
som tidigare kunna surfa fritt får 
kunden nu betala extra för varje 
gigabyte över 70.

Operatören Tele2 har retat upp 
sina företagskunder efter att ha änd-
rat villkoren för företagets mobila 
bredband Business XL. I stället för att 
kunna surfa fritt via 4g har Tele2 satt 
en gräns vid 70 GB per månad. 

– För att ge våra kunder kostnads-
kontroll och fl exibilitet har vi änd-
rat vår aff ärsmodell och satt ett tak 
med en möjlighet att köpa till data 
när du behöver det, säger Malin Liv-
hage, presschef på Tele2.

EXAKT HUR ETT TAK i stället för fri surf 
ger bättre kostnadskontroll för kun-
den ger Tele2 inget riktigt svar på. 
Företaget är emellertid inte ensamt 
om att gå ifrån modellen med fri 
surf. Även konkurrenterna Telia, 
Telenor och Tre har gränser på sina 
liknande abonnemang för företag. 

– Kundernas krav på täckning, 
hastighet och kvalitet ökar ständigt. 
För att kunna möta behoven behöver 
vi ta betalt för data på ett sätt som 
gör att vi kan underhålla och trim-
ma vårt nät. Begränsningar fi nns för 
att säkra att samtliga kunder får den 
tjänst och den kvalitet som de för-
väntar sig, säger Malin Livhage.

MED I EKVATIONEN FINNS också att ope-
ratörerna inte längre tjänar pengar 
på sms eller röstsamtal i någon stör-
re omfattning. I brist på andra lycka-
de kringtjänster blir det datatrafi ken 
som ska stå för inkomsterna.

Martin Ottosson är en av små-
företagarna som vänder sig mot hur 
Tele2 hanterat införandet av ett tak 
på det mobila bredbandet. 

– Jag skulle gärna betala mer för 
ett abonnemang med obegränsad 
surf om det fanns, säger han.

Tele2 har inga planer på att infö-
ra det.

– Det här är det abonnemang som 
ligger just nu. Det matchar våra kun-
ders önskemål, säger Malin Livhage. 

JONAS RYBERG
jonas.ryberg@idg.se

Företag
rasar mot 
Tele2
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