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Remissyttrande över betänkandet SOU 2020:8 Starkare kommuner –
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (dnr Fi2020/00647/K)
Finansdepartementet har gett IT&Telekomföretagen möjlighet att yttra sig över
rubricerade betänkande.
Allmänna synpunkter
IT&Telekomföretagen inom Almega har fått rubricerat betänkande på remiss och vill
framföra följande synpunkter.
Sammanfattning
IT&Telekomföretagen ser att utredningen på ett pedagogiskt sätt belyser de
utmaningar som kommunerna står inför då det gäller genomförandet av sina
välfärdsuppdrag. Vi ställer oss bakom Kommunutredningens förslag till
förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata och informationsutbyte som görs
tillgänglig för kommunerna.
Den pandemi som vi nu befinner oss i visar att utredningens förslag är mer aktuella än
någonsin. Så gott som dagligen har media under våren belyst och lyft fram exempel på
hur en del kommuner inte haft vare sig förutsättningar eller resurser för att klara
välfärdsuppdraget. Vi kan konstatera att många av dessa problem också visat på
bristande ekonomiska resurser samt belyst de skillnader som finns på kvalitet i vården

mellan olika aktörer. Mot bakgrund av detta kan vi se fördelar med att slå samman
kommuner.
En brist i utredningen är dock att den inte lyfter fram och beaktar välfärdsuppdraget ur
ett mer långsiktigt perspektiv.
Ytterligare en brist i utredningen är att den inte beaktat näringslivets kraft i att bidra
till framtida välmående kommuner och regioner. Om vi ska se en framtida välmående
välfärd i Sverige krävs också att man tar i beaktande näringslivets förmåga att i
samverkan med det offentliga och akademi skapa nya arbetstillfällen. Arbetstillfällen
som också ger betydande skatteintäkter som utgör grund för välmående kommuner
och regioner.
Trots att vi kan konstatera att utredningens förslag endast ytligt belyser strukturella
förändringar anser vi att Kommunutredningens slutbetänkande ändå kan ses som en
genomarbetad grund för en framtida diskussion om kommunernas förmåga att i
framtiden klara av sin del av det offentliga åtagandet.
20.5 Kommunernas digitaliseringsarbete 20.5.1 Förvaltningsgemensam infrastruktur
för grunddata och informationsutbyte
IT&Telekomföretagen har inga invändningar mot de specifika förslag utredningen
presenterar om att staten i högre grad vidtar åtgärder för att underlätta och stödja
kommunernas digitaliseringsarbete. En avgörande faktor för att hålla samman Sverige
digitalt är det måste skapas en sammanhållen nationell digital infrastruktur. Utan en
sådan ges inte kommunerna och dess invånare riktiga förutsättningar för att ett
rationellt välfärdsarbete kan utföras.
Är det rimligt att medborgare beroende på var man bor ska behandlas olika för att
kommuner inte har råd och kompetens att införa lämpliga digitala tjänster. Vi har
medlemsföretag som gång på gång måste genomföra liknande administrativa ärenden
då de arbetar över kommungränser. Vi kan därför konstatera att det finns behov av att
utveckla ett system som underlättar digitala arbetsprocesser mellan företag och
kommuner. Självklart har även medborgare motsvarande behov. En digital
ärendehantering ligger i tiden och kan implementeras redan nu i större omfattning än
vad som är fallet.
Potentialen inom det digitala området är stort vilket den pågående pandemin påvisat
då användandet av digitala tjänster och produkter inom en mängd områden ökat
dramatiskt.
Om det långsiktigt fanns en kommungemensam digital plattform med ett gemensamt
regelverk för kommunernas myndighetsutövning (bla. utskänkning, bygglov etc.) skulle
dubbelarbete för näringslivet sparas.
Att utredningen lyfter fram behov av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för
informationsutbyte är positivt. De uppdrag som Myndigheten för digital förvaltning
redan fått gör att de nu också blir en naturlig sammanhållande aktör för att stödja
kommunerna i sitt digitaliseringsarbete.
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Kommunernas kompetensförsörjning
IT&Telekomföretagen kan konstatera att kompetensförsörjning är en stor utmaning för
både näringsliv som det offentliga. För att det offentliga ska kunna ta tillvara de
möjligheter som digitala lösningar ger är det viktigt att det finns tillgång till itkompetens inom kommunerna, både genom egna it-anställda och genom avtal med itkonsultleverantörer. Enligt våra egna undersökningar rådet en stor brist på itkompetens i Sverige, vilket förstås blir en särskild utmaning för kommunerna. För att
hantera svårigheten att rekrytera extern bör kommunerna göra särskilda re- och
upskilling-insatser för att höja den egna personalens it-kompetens.
Genom tillgång till it-kompetens ges dessutom bättre förutsättningar för kommuner
att upphandla digitala produkter och tjänster. Kommunala upphandlingar är av stor
betydelse för det lokala näringslivet och dess innovationsförmåga.
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