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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören gav under hösten ett uppdrag att utreda hur de nya arbetssätt som 
uppkommit i Corona-krisens spår kan användas framöver i hela kommunorganisationen, efter 
pandemin. Detta då distansarbete, användning av digitala möten med Teams och Zoom ökat i 
frekvens och nya lösningar bidragit till att arbetssätten ändrats på kort tid.
• Vad kan Vallentuna kommun dra nytta av framöver?
• Hur kan vi hitta effektiviseringar/kostnadseffektiviseringar och/eller öka produktiviteten 
med ändrade arbetssätt och digitalisering?
Inom ramen för utredningen har en rad utvecklingsmöjligheter identifierats. Dessa behöver 
bearbetas vidare.
I rapporten konstateras att förhållningssättet till resor och fysiska möten är den primära 
besparingsmöjligheten på kort sikt. Tydligare inriktning för resande anknyter även tydligt till 
genomförande av kurser såväl som konferenser. Befintlig resepolicy är tydlig på många sätt - 
kommunens tolkning av när resande är nödvändigt kan dock ha förändrats utifrån 
erfarenheterna av 2020.
Förslagen i rapporten behöver bearbetas vidare innan formella beslut kan fattas, 
kommundirektören återkommer därefter till kommunstyrelsen i ärendet.

Beslutsunderlag
 Distansarbete och digitalisering - rapport
 Rapport distansarbete och digitalisering
 Bilaga 1 - sammanfattning av enkätresultat och fritextsvar
 Bilaga 2 - Omvärldsbevakning, exempel
 Bilaga 3 -Sammanställning - workshop november LG - digitalt analogt
 Bilaga 4 - Utfall jan-nov 2019 o 2020
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Distansarbete och digitalisering 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören gav under hösten ett uppdrag att utreda hur de nya arbetssätt 
som uppkommit i Corona-krisens spår kan användas framöver i hela 
kommunorganisationen, efter pandemin. Detta då distansarbete, användning av 
digitala möten med Teams och Zoom ökat i frekvens och nya lösningar bidragit till att 
arbetssätten ändrats på kort tid. 
• Vad kan Vallentuna kommun dra nytta av framöver? 
• Hur kan vi hitta effektiviseringar/kostnadseffektiviseringar och/eller öka 
produktiviteten med ändrade arbetssätt och digitalisering?
Inom ramen för utredningen har en rad utvecklingsmöjligheter identifierats. Dessa 
behöver bearbetas vidare. 
I rapporten konstateras att förhållningssättet till resor och fysiska möten är den 
primära besparingsmöjligheten på kort sikt. Tydligare inriktning för resande anknyter 
även tydligt till genomförande av kurser såväl som konferenser. Befintlig resepolicy är 
tydlig på många sätt - kommunens tolkning av när resande är nödvändigt kan dock ha 
förändrats utifrån erfarenheterna av 2020.
Förslagen i rapporten behöver bearbetas vidare innan formella beslut kan fattas, 
kommundirektören återkommer därefter till kommunstyrelsen i ärendet.

Bakgrund
Uppdraget har verkställts med hjälp av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har tagit fram 
en enkätundersökning riktad till medarbetare och chefer och fört fram synpunkter 
från respektive organisationer.

Uppdraget är avgränsat, på så sätt att det är fokuserat på att hitta konkreta och 
genomförbara förslag som går att realisera i närtid. Ytterligare avgränsning finns 
utifrån att kommunstyrelsens uppdragit till kommunledningskontoret att undersöka 
möjligheter att inhysa centrala förvaltningskontoren i Vallentuna gymnasium.

Om en omlokalisering skulle bli aktuell i närtid är investeringar i ombyggnationer och 
anpassningar av befintliga lokaler inte möjligt att räkna hem. Arbetet med 
lokaleffektiviseringar är dock pågående till vissa delar i organisationen; exempelvis 
inom socialförvaltningen. Uppsägning av delar av lokalerna i Tärningen väntas ge 
minskade kostnader. Medarbetarna kan till vissa delar arbeta i kontorslandskap, 
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samtidigt som delar av myndighetsutövningen i hög grad behöver kontor för att 
säkerställa sekretess.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten
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1. Bakgrund och uppdragsbeskrivning

Kommundirektören gav under hösten ett uppdrag att utreda hur de nya 
arbetssätt som uppkommit i Corona-krisens spår kan användas framöver i 
hela kommunorganisationen, efter pandemin. Detta då distansarbete, 
användning av digitala möten med Teams och Zoom ökat i frekvens och nya 
lösningar bidragit till att arbetssätten ändrats på kort tid. 

 Vad kan Vallentuna kommun dra nytta av framöver? 
 Hur kan vi hitta effektiviseringar/kostnadseffektiviseringar och/eller öka 

produktiviteten med ändrade arbetssätt och digitalisering?

1.1 Avgränsningar 

Uppdraget är avgränsat, på så sätt att det är fokuserat på att hitta konkreta och 
genomförbara förslag som går att realisera i närtid. Ytterligare avgränsning finns 
utifrån att kommunstyrelsens uppdragit till kommunledningskontoret att undersöka 
möjligheter att inhysa centrala förvaltningskontoren i Vallentuna gymnasium.

Om en omlokalisering skulle bli aktuell i närtid är investeringar i ombyggnationer och 
anpassningar av befintliga lokaler inte möjligt att räkna hem. Arbetet med 
lokaleffektiviseringar är dock pågående till vissa delar i organisationen; exempelvis 
inom socialförvaltningen. Uppsägning av delar av lokalerna i Tärningen väntas ge 
minskade kostnader. Medarbetarna kan till vissa delar arbeta i kontorslandskap, 
samtidigt som delar av myndighetsutövningen i hög grad behöver kontor för att 
säkerställa sekretess.

1.2 Utförande av uppdraget

För utförande av uppdraget tillsattes en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har bestått av:

 Petri Peltonen, förvaltningschef kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen
 Emelie Hallin, stabschef (KLK)
 Maria Svanberg, utvecklingsledare (TFF/SBF)
 Samuel Ahnlund, digitaliseringsstrateg (SF)
 Helena Högberg, HR-partner (BUF)
 Magdalena Werner, enhetschef kommunikation och marknad (KLK)
 Magnus Sjögren, ledningsstöd (KLK)
 Per Toverud, lokalstrateg (KLK)
 Jennie Bergendorff, HR-konsult (KLK)

Arbetsgruppen har tagit fram en enkätundersökning riktad till medarbetare och 
chefer och fört fram synpunkter från respektive organisationer. Enkäten 
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genomfördes under perioden 2020-10-19-2020-11-02 riktad till medarbetare på 
centrala förvaltningskontoren. Svarsfrekvensen var 261 svar, vilket innebär 
77,5%. Enkätundersökningens resultat sammanfattas mer ingående i bilaga 2.

En workshop har genomförts med ledningsgruppen i syfte att ringa in 
ledningsgruppens perspektiv och erfarenheter. 

Arbetsgruppen har bidragit med texter och analys till slutrapporten, som redigerats 
av Petri Peltonen och Emelie Hallin. 

2. Resultat

2.1 Pågående utvecklingsarbete

Enkäten tydliggör medarbetares bild av digitaliseringsförslag och hur de tänker kring 
digitaliseringsbehov. Många av digitaliseringsförslagen har redan sedan tidigare 
börjat utredas. Arbetet med digitalisering är pågående i flera sammanhang; 
förvaltningarna såväl som digitaliseringsnätverket har sedan tidigare påbörjat arbetet 
med flera av de listade förslagen. Bland dessa finns exempelvis digitala beslut, som 
införts på prov i delar av organisationen.

Det är viktigt att den digitala arbetsmiljön fungerar smidigt och enkelt vid 
distansarbete. Medarbetare behöver känna till hur de bör och får arbeta – samt 
varför. 

Socialförvaltningen har påbörjat ett arbete med införande av säkra videomöten, då 
sekretessbelagd information och känsliga personuppgifter inte kan avhandlas i 
exempelvis TEAMS eller Zoom. I en första fas har plattformen använts mellan 
medarbetare, och i en andra fas har säkra videomöten med kund påbörjats. 
Plattformen kommer även prövas för socialnämndens utskottsmöten. 

Vad gäller möjligheten att dela dokument i olika molntjänster har SKR 
rekommenderat försiktighet utifrån oklart rättsläge. Tydliggöranden kan eventuellt 
levereras i den statliga utredningen ”Säker och kostnadseffektiv it-drift för den 
offentliga förvaltningen”,  under början av 2021. 

Många arbetsgivare runt om i länet ser över arbetssätt och lokaler kopplat till 
möjligheterna att arbeta på distans i högre grad. I samband med omvärldsbevakning 
har ett antal olika arbetsgivare konstaterats ha pågående utvecklingsarbete. 
Resultatet av andra organisationers undersökningar, inriktningar och ev. 
ombyggnationer kan vara av intresse att följa.1  

1 Exempel utifrån omvärldsbevakning: se bilaga 2
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2.2 Ledningsgruppens infallsvinklar

Ledningsgruppens medlemmar identifierade ett antal olika möjligheter och behov2, 
många på samma teman som lyfts fram av medarbetare och chefer i enkätsvaren. 
Distansarbete/digitala möten är fördelaktigt på många sätt, exempelvis då det är 
effektivitetsfrämjande genom att medarbetaren kan fokusera på arbetet, snabbare 
skifte mellan möten oavsett distans från fysisk plats.

Kopplat till arbetsgivaransvaret betonades vikten av att se över arbetsrättsliga 
förhållanden; exempelvis kan kommunens nuvarande flextidsavtal behöva omformas 
och ev. skulle lokala kollektivavtal kunna tecknas med facken om olika 
arbetstidsmodeller. Viktigt konstaterades även att ta fram styrdokument för 
distansarbete för att tydliggöra vad som gäller. Exempelvis: 
- när gemensamma arbetsmöten kan förläggas och genomföras. Det ska inte vara 
valfritt ( dvs enbart upp till medarbetaren) om man är med på sådana möten fysiskt 
eller digitalt.
- hur vi hanterar e-post och under vilka tider på dygnet
- hur fysisk utrustning och möbler ska hanteras och återlämnas till arbetsgivaren vid 
avslut
Det är extra viktigt att förväntningar, uppdrag och mål /arbetsuppgifter är tydliga för 
respektive medarbetare vid distansarbete. Det finns redan rutiner utifrån OSA-
föreskriften om detta men de kan behöva kompletteras/utvecklas och kommuniceras. 
Kopplat till möjligheterna för ökad digitalisering framfördes även behovet av en 
flerårig kommunövergripande utvecklingsplan för den digitala infrastrukturen, 
utifrån behovsanalyser. 

2.3 Minskade sjukskrivningstal

Under perioden mars-oktober 2020 ses viss effekt på ohälsotalen för de centrala 
förvaltningskontoren jämfört med samma period 2019 och 2018. Sjukfrånvaron har 
sjunkit och likväl sjuklönekostnaderna för socialförvaltningen, kultur och 
fritidsförvaltningarna och Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik och 
fastighetsförvaltningen. På vissa av dessa förvaltningar ses markant skillnad i 
ohälsotalen. På kommunledningskontoret visar perioden på en nedgång i 
långtidssjuktalet från 2019 till 2020. Samtidigt har korttidssjukfrånvaron på 
kommunledningskontoret ökat från 2019 till 2020 men sjunkit i förhållande till 2018. 

Fördelar som vi kan ta med oss utifrån det förändrade arbetssättet under perioden 
mars-oktober, är att medarbetare utifrån folkhälsomyndighetens tidiga 
rekommendationer om att stanna hemma även vid milda förkylningssymptom, 
inneburit en minskad risk för smittspridning för såväl vanligt förekommande virus 
och smittbara sjukdomar som för Covid-19. 

2 Se bilaga 3
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En sådan förändring i förhållningssätt kan ses som en möjlighet inför framtida 
organisationskultur. Att kunna arbeta hemifrån vid lindrigare sjukdomstillstånd 
minskar risken för smittspridning i kontorsmiljöer och korttidssjukfrånvaron.

Et visst produktionsbortfall kan anses uppstå då medarbetare arbetar hemifrån p.g.a. 
nedsatt hälsotillstånd kan vara mindre effektiva. Det finns även risk för att 
medarbetare till viss del arbetar på distans samtidigt som de vårdar barn, vilket kan 
innebära en ökad risk för yttre störningsmoment som kan påverka arbetsinsats och 
prestation såväl som leda till en ohälsosam arbetsmiljösituation.

Risk finns i viss mån; ökad grad av distansarbete öppnar även i högre grad för 
underrapportering – både vad gäller sjukfrånvaro och vård av barn. 

2.4 Övriga personalrelaterade kostnader

Kommunens verksamheter har i stor omfattning har ändrat arbetssätt kopplat till 
anordnande av möten, kurser, konferenser och arbetsrelaterade resor. Detta gäller 
alltifrån ledning till kundnära verksamheter, där så varit möjligt. Den mycket snabba 
övergången under vintern/våren till digitala arbetssätt och därutöver restriktivare 
fysiska kontakter har fått stor påverkan. Detta synliggörs jämförelse mellan bokförda 
kostnader 2019 respektive 2020 (januari – november). Viss eftersläpning i bokföring 
och vissa jämförelsestörande poster kan såklart finnas med, underlaget visar dock en 
tydlig skillnad. Summerad tabell för kostnadsgrupper (tkr):3  

Kostnadsgrupp 2019 jan-nov 2020 jan-nov Differens

Hotell och logi 
(7051)

228 198 -30

Resor i tjänsten 
(7052)

372 172 -200

Kurs/utbildning 
anställda (7651)

3 400 2 286 -1114

Föreläsare (7454) 642 445 -197

TOTALT 5 848 4 044 -1 804

Samtliga kostnadsgrupper har lägre kostnader 2020 än 2019. Procentuellt sett största 
minskningen, 54 % har resor i tjänsten. I kronor räknat är det med marginal 
kostnader för kurser och utbildning för anställda som minskat med drygt 1,1 mnkr. 
Detta är också den avsevärt största kostnadsposten årligen av de som jämförts i 

3 Kostnad fördelad per nämnd finns i bilaga 4.
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analysen. De bokförda kostnaderna visar därmed att kostnaderna, såsom antogs, 
också varit betydligt lägre 2020 (1,8 mnkr  = 31% lägre).   

3. Analys

3.1 Organisationskultur och förväntningar 

Möten kommer även i framtiden i viss utsträckning behöva genomföras på plats. 
Viktigt anses kunna träffa invånare såväl som en del fysiska möten för att skapa 
gemenskap på arbetsplatsen. Exempel på interna möten där fysiskt genomförande 
kan vara fördelaktigt är personalärenden/utvecklingssamtal, planeringsdagar, 
planeringsdagar eller kreativa möten.

Enskilt arbete kan i hög utsträckning vara tämligen attraktivt att kunna göra 
hemifrån, förutsatt att ergonomiska lösningar/utrustning finns på plats såväl som 
privata förutsättningar. Den enskildes hemmiljö/familjekonstellationer kan dock vara 
en begränsande faktor. Hög förläggning av fysiska möten minskar möjligheterna till 
distansarbete.

Hybridmöten med en kombination av medarbetare på plats såväl som digitalt 
deltagande kommer kräva övning såväl som tekniska förutsättningar. Mötesledaren 
behöver ta ett stort ansvar för inkludering såväl som mötesetikett. 

Sammantaget medför förändrade arbetsformer sannolikt en förändrad mix av typen 
av arbetsplatser/kontorstyper såväl som ändrade behov av IT-utrustning i 
befintliga/nya mötesutrymmen. 

Införande av en mötesfri dag, eller en dag då möten företrädesvis sker digitalt, skulle 
kunna öka möjligheterna att arbeta på distans för medarbetare. Informella regler kan 
uppmuntra till distansarbete och såväl som synliggöra möjligheterna distansarbete i 
högre utsträckning. Överenskommelser med chef kring olika dagar medarbetare 
jobbar hemifrån kan fördela medarbetares närvaro jämnare i kontorslokaler över 
veckodagarna. Olika distansarbetesdagar kan därmed skapa förutsättningar för att 
effektivt dela på mindre kontorsytor. Det kan dock missgynna samarbetet mellan 
olika förvaltningar/funktioner.

Angeläget är att utarbeta modeller för hur kommunen som arbetsgivare kan främja 
och möjliggöra distansarbete.

3.2 Minskad användning av kontorsutrymmen 

Utifrån att lokalerna används i mindre omfattning än tidigare bedöms frekvensen av 
städningen såväl som fokus i utförandet kunna ändras. Exempelvis används för 
närvarande möteslokaler ytterst sällan. Ändringarna bör kunna leda till minskat antal 
städtimmar, och därmed minskade kostnader. 
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En förhandling med teknik och fastighetsförvaltningen om sänkt städfrekvens och 
ändrade fokusområden på de centrala förvaltningskontoren kan övervägas i syfte att 
sänka förvaltningarnas städkostnader eller omdisponera befintliga resurser. 

På längre sikt kan Barn- och ungdomsförvaltningens initiativ att köpa in städtjänster 
externt utvärderas. Om erfarenheterna bedöms vara positiva, eller inte innebär någon 
försämring av städningens kvalitet, kan man överväga att upphandla städning i högre 
grad. Utifrån erfarenheterna av pandemin är dock kravställning av lagerhållning av 
produkter av stor vikt, exempelvis vid pandemier.

Den pågående energieffektiviseringen behöver fortsätta i oförminskad takt för att 
minska kostnader för media4 i samtliga fastigheter, både egenägda och inhyrda, då 
införda åtgärder kan ge en viss besparing. En närvarostyrd belysning, värme och 
ventilation i ett klassrum innebär en besparing på 1000-1500 kr/per klassrum och år. 
Bör kunna tillämpas även på kontorsutrymmen. Investeringar kan dock vara svårt att 
räkna hem utifrån tidslinjen i samband med eventuell omlokalisering.

En minskad användning av ytor, inredning/inventarier och utrustning på kontoren 
resulterar överlag i ett minskat slitage och därmed kan den beräknade livslängden 
förlängas. Inköp av skärmar etc. till hemmakontor kan å andra sidan leda till ökade 
utgifter. 

3.3 Personalkostnader

Vid ökat distansarbete kan möjligheterna att dela på olika typer av specialisttjänster 
kommuner emellan öka. Vid tidigare inventering kring årsskiftet 2019/2020 
bedömdes dock möjligheterna begränsade, i relation till Arlandakommunerna.

Den högre effektivitet som medarbetare upplever vid distansarbete skapar 
förutsättningar för högre kvalitet. Ökad effektivitet inom organisationen skulle även 
kunna ge förändrade förutsättningar vid uppsägningar; ökad effektivitet kan 
möjliggöra omfördelning av arbetsuppgifter i någon omfattning. Det skulle därmed 
kunna minska behovet av vikarietillsättningar eller nyanställningar, vilket kan ge 
lägre personalkostnader över tid. Denna möjlighet bedöms dock vara relativt liten.

Distansarbete upplevs positivt av många medarbetare, varför smidig och enkel digital 
arbetsmiljö kan vara viktigt för kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Skapandet 
av välfungerande digitala arbetsplatser kräver tydlig struktur, stöd, 
kompetensutveckling, planering och systematik kring arbetssätt såväl som ledarskap 
och medarbetarskap. Arbetsgivarens skyldigheter utifrån arbetsmiljölagens krav, att 
säkerställa en god och hälsosam arbetsmiljö, såväl utifrån fysiska, organisatoriska och 
psykosociala aspekter är särskilt viktiga att planera för och säkerställa vid ett 
permanent distansarbete. 

4 Energi, vatten mm.
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Förutsättningar att attrahera och behålla talanger kan därför spara tid och pengar 
kopplat till rekrytering, då upplärning medför stora kostnader i form av arbetstid, för 
ny såväl som befintlig personal. Ökat distansarbete i regionen kan samtidigt medföra 
ökad konkurrens kring talanger, då möjligheten att välja en arbetsplats längre bort 
ökar.

Ökat distansarbete medför i viss utsträckning ökade kostnader för arbetsgivaren. 
Detta i form av kostnader för utrustning i hemmiljö såväl som licenskostnader för att 
möjliggöra distansarbete. Väsentligt är att välja vilka plattformar som ska användas, 
då flertal licenser per medarbetare är kostnadsdrivande. Plattformar för säkra 
videomöten medför att digitala möten även kan tillämpas för de arbetsmoment där 
sekretess förekommer. Distansmöten minskar behovet av transporttider i olika form, 
och möjliggör därmed även fler möten. Långa möten kortas ofta ned vid ett digitalt 
genomförande. Möjliggörandet av fler möten/mindre ställtider medför dock även en 
ökad risk för ohälsa – exempelvis p.g.a. ökat stillasittande. 

3.4 Övriga kostnader och möjligheter

Om kommunen aktivt vill styra mot lägre kostnader för resor, kurser och konferenser 
kan innehållet i riktlinjer/policys behöva kommuniceras och innebörden tydliggöras. 
En återhållsam inriktning kan till viss del upplevas stå i konflikt med ”employer 
branding” och attraktiviteten som arbetsgivare. Inverkan på kommunens 
arbetsgivarvarumärke är beroende av i vilken utsträckning attraktiva lösningar kan 
skapas internt såväl som hur andra aktörer förhåller sig till ändrade arbetssätt och 
lokalytor. Uppskjutna aktiviteter under 2020 kan även medföra ökad efterfrågan efter 
att restriktionerna upphör under 2021.

Konferenser
Värdet av ett fysiskt möte kommer även fortsättningsvis vara högt. För att skapa 
sammanhållning och teamkänsla kan vissa typer av möten och konferenser även 
fortsättningsvis viktiga.

Värt att undersöka är huruvida interna lösningar kan erbjudas till en lägre kostnad – 
oavsett om arrangemanget är digitalt eller fysiskt. Koncept och modeller för 
konferenser ”inhouse” kan med fördel utarbetas, i syfte att minska andelen externa 
event och öka det interna lokalutnyttjandet. 

Kommunens lokaler i kulturhuset är visserligen till för invånare i första hand, men 
skulle kunna användas som ett attraktivt internt alternativ för planeringsdagar i mån 
av lediga tider. Ökad användning av utrustningen skulle dock kunna innebära ökat 
slitage/kostnader varför viss debitering bör utgå. Debitering kan även vara 
fördelaktigt då det avskräcker från slentrianbokningar. 

Bokning av externa konferenslokaler kan dock vara en kostnadseffektiv lösning i ett 
läge där lokalytor effektiviserats.
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Resor och kurser
Nuvarande resepolicy tydliggör att resande endast ska ske då det är nödvändigt - 
tjänsteresor ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas med video-, telefon-, och 
webbkonferenser. Utifrån erfarenheterna från pandemin kan konstateras att resande 
sker i väsentligt mycket högre utsträckning än vad som är strikt nödvändigt. 
Tolkningen av nödvändigt kan behöva ensas i viss mån och i hög grad kommuniceras 
internt.

Även vad gäller kompetensutveckling och kurser kan leverantörer i högre grad väntas 
erbjuda digitala alternativ. Detta är dock beroende av hur andra aktörer agerar samt 
vad de efterfrågar. Utöver styrning via riktlinjer och policys kan budgetstyrning ge 
stor effekt.

Konsekvenser för hållbar utveckling

Ökat distansarbete kan exempelvis bidra till minskad arbetspendling och därför 
medföra minskad indirekt miljöpåverkan för kommunen som organisation. 
Miljönyttan kan till viss del minskas utifrån ökad konsumtion av digitala verktyg – ex. 
inköp av skärmar även för hemmabruk. 

Distansarbete kan i viss omfattning innebära risker kopplade till social hållbarhet. 
Arbetsmiljörisker ökar till viss del och behöver mötas av åtgärder, exempelvis i form 
av kompetensutveckling. 

4. Förslag till beslut 
Främja förändrat arbetssätt/ökat distansarbete (HR)

Utarbeta rutiner samt arbetsrättsliga avtal för att möjliggöra distansarbete i 
högre grad 
Ta fram metodstödsmaterial för fysisk, organisatorisk och psykosocial 
arbetsmiljö vid distansarbete. Exempelvis hälsofrämjande inslag/modeller 
(friskvård på distans eller walk & talk) i syfte att förebygga kostnader för 
personalomsättning samt sjukskrivningar/rehabärenden.
Uppmuntra till distansarbete; som en del i ”employer branding”-arbetet. 
Exempelvis överväga införande av informella distansarbetsdagar eller 
liknande. 
Utbildning för chefer i att leda på distans 
Utbildning för medarbetare i att arbeta på distans

Förebygga kostnader på olika sätt: 

Genomföra återkommande hygienkampanjer och kampanjer kring att stanna 
hemma med tidiga symtom, i anslutning till årsvariationen av influensa etc. 
Detta i syfte att sänka sjukkostnader. (HR + KOM)
Lokalrelaterade kostnader behöver generellt kunna anpassas till förändrade 
förutsättningar och minskade förbrukningskostnader realiseras - skapa 
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incitament för kostnadseffektiviseringar. Uppdrag att beakta inför 
kontraktsskrivningar, ombyggnationer, investeringar etc. (TFF)
Helhetstänk digital arbetsplats; vilka verktyg krävs och vilka arbetsuppgifter 
ska utföras var. (digitaliseringsnätverket + KOM)

Policyfrågor – ställningstaganden, tolkning och implementering:

Ledningsgruppen tydliggör viljeinriktning vad gäller tjänsteresor – 
tjänsteresor ska enligt resepolicyn ske endast när det behövs. När fysiska 
möten faktiskt behövs kan vara angeläget att konkretisera. Förhållningssättet 
behöver balanseras mot värdet av att vara en attraktiv arbetsgivare samt 
värdet av fysiska möten för att skapa högpresterande team. Tydligare 
inriktning för resande anknyter även tydligt till genomförande av kurser såväl 
som konferenser. Sammantaget utgör dessa den primära 
besparingsmöjligheten på kort sikt. 
Se över /uppdatera policyn för Arbetsmiljö, likabehandling och mångfald 
(HR)
Öka efterlevnaden genom att skapa attraktiva interna konferensalternativ: 
Interna modeller såväl som avgiftsnivåer för konferenser kan utarbetas. 
Avvägning mot ev. omlokalisering till gymnasiet och minskade ytor redan 
2023 och medföljande lokaleffektivisering. 
(konferensservice/internservice/kulturenheten)

Se över organisationen internt

I vissa avseenden är Vallentunas organisation fragmenterad. Pandemin har 
även tydliggjort sårbarheterna små organisationer ger i samband med 
personalbortfall. Exempelvis kan förutsättningarna för sammanslagning av 
kontaktcenter och interncenter utredas - ett kontaktcenter som jobbar både 
internt och externt. Konferensservice även närbesläktat med internservice. 
(KLK/TFF)

Kommunledningskontoret har under hösten fått i uppdrag att utreda 
omlokalisering/samutnyttjande av gymnasiets lokaler. Om omlokalisering inte kan 
ske, bör förutsättningar för andra möjligheter till omlokalisering utredas – i syfte 
att anpassa nuvarande kontor till förändrade arbetssätt och ökat distansarbete. 



BILAGA 1

Sammanställning av enkätresultat och fritextsvar

Arbetsgrupp:
Petri Peltonen, förvaltningschef kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen
Emelie Hallin, stabschef (KLK)
Maria Svanberg, utvecklingsledare (TFF/SBF)
Samuel Ahnlund, digitaliseringsstrateg (SF)
Helena Högberg, HR-partner (BUF)
Magdalena Werner, enhetschef kommunikation och marknad (KLK)
Magnus Sjögren, ledningsstöd (KLK)
Per Toverud, lokalstrateg (KLK)
Jennie Bergendorff, HR-konsult (KLK)

Om enkäten: Under perioden 2020-10-19-2020-11-02 genomfördes en enkätundersökning riktad 
till medarbetare på centrala förvaltningskontoren. Svarsfrekvensen var 261 svar, vilket innebär 
77,5%.

Metod: Vi har gjort en kvalitativ bedömning, i urval, utifrån enkätens innehåll. Vi avser inte att täcka 
in alla exempel i nedan sammanställning, för detta hänvisar vi till rådatan. 

Nedan följer en sammanställning av fritextssvaren inklusive en summering av chefers och 
medarbetares olika förslag för framtiden.

 

_____________________________________________________________________________ 

Innehåll

1: Kvantifiering – huvudord i fritextsvaren
2: Digitaliseringsförslag
3: Effektiviserings- och förbättringsförslag (ej digitala)
4. Kommentarer om arbetsmiljö och ergonomi
5. Generella insikter 
6. Kring ledarskap



1: Kvantifiering – huvudord

Antal förekomster av ord samt ordna orden i kluster
Möte 145 hemifrån 40 distans 127 tid 99
Digital 80 teams 32 arbete 121 effektiv 98
Kontor 70 stress 23 informera 18 kvalitet 25
Plats 58 skärm 19 social 14 flexibilitet 16
Fysisk 45 ensam 18 chef 13 risk 13
Rum 30 ergonomi 12 utbilda 11 säker 12
resor/restid 25 telefon 11 kommunikation 11 utveckling 11
lokal/fastighet 23 sitta 10 arbetssätt 9 fokus 9
arbetsmiljö 20 ostört 10 avstämning 8 beslut 7
yta/ytor 18 zoom 7
Kund 13 verktyg 7
mötesrum 11 skype 4
Miljö 10
IRL 8

2: Digitaliseringsförslag
 Digital signering av beslut
 Digitala signaturer på avtal, t.ex. anställningsavtal
 Korta effektiva utbildningar i distansarbetsverktygen (Zoom, Teams, Skype) vore bra
 Digitala bokföringsordrar
 E-arkiv
 Scanna (via mobilapp) dokument direkt in i socialtjänstens verksamhetssystem
 Möjlighet till säkra videomöten, som kan hantera sekretess och känsliga personuppgifter
 Säker e-post till extern part
 Kund/medborgarmöten i större utsträckning digitalt.
 System där man kan dela dokument, som t.ex. Google
 Använd tekniken mer – t.ex. så kan informationsmöten spelas in, så att individer eller grupper 

kan titta på det när det passar. 
 Effektivt att t.ex. hålla utbildningar digitalt (bra att kunna använda s.k. break-out rooms som i 

Zoom).
 Extern kuverteringstjänst
 Möjlighet att ha två skärmar, tangentbord och en docka hemma alternativt en större 33 tums 

skärm (jmf Telia) till huvudarbetsplatsen, i de fall behov finns.  

3: Effektiviserings- och förbättringsförslag (ej digitala)
 Säga upp lokaler/ minska lokalytan/ dela rum/dela lokaler mellan förvaltningar (många 

kommentarer finns om lokalytor)



 Hitta arbetssätt och struktur där arbetsgrupper (efter pandemin) schemalagt är på plats på 
kontoret samtidigt vissa dagar i veckan för att kunna samverka och även som en lösning på den 
sociala frågan kring känslan av isolering. Det finns studier (enligt HR) där vissa typer av möten är 
mer effektiva när man ses fysiskt. Exempel på sådana som finns med i kommentarerna är när 
någon är nyanställd, när någon inte mår så bra, vissa kundmöten, när organisationen är i en 
utvecklings- eller förändringsfas och även för att kunna vara kreativ och processa något.

 Fortsätta utveckla effektiva sätt att hålla i och genomföra möten 
 Utbilda chefer och medarbetare i distansarbete/digitalt arbetssätt – hur använder man tiden 

effektivt, hur strukturerar man tiden, vikten av att boka upp korta möten = något som kan 
ersätta frågan i korridoren – ”använd kvartarna”. 

 Enklare och mer tidseffektivt att ha externa deltagare på digitala möten – det får gärna fortsätta.

4. Kommentarer och förslag om arbetsmiljö och ergonomi
 Minskad sjukfrånvaro och minskad stress
 Bättre balans mellan arbete och fritid 
 Hitta rutiner för att hålla kontakt med kollegor för att öka samarbete, samhörighet och minska 

känsla av isolering. 
 För att vara en attraktiv arbetsgivare är det bra om kommunen fortsätter att erbjuda möjlighet 

till distansarbete även efter pandemin, då väldigt många företag och organisationer antagligen 
kommer att göra det. 

 Ostört och fokuserat arbete ökar
 Slipper lägga tid på att hitta lediga möteslokaler
 Satsa mer på arbetsmiljön hemma; IT-utrustning, ergonomi, lägga in pauser (digitala möten kan 

upplevas tyngre), skapa struktur för att ändå känna samhörighet m.m.
 Frågan om fysisk arbetsmiljö och ergonomi, citat-ex. ”Lösningar för bättre arbetsställning, har 

inte anpassat för det hemma och har fått problem med rygg”

5. Generella insikter 
 En stor andel av de svarande, ca 78 %, kan utföra allt arbete eller det mesta av arbetet på 

distans.
 Av de svarande rapporterar 44 % att de upplever att de är mer effektiva än förut vid 

distansarbete, och 42 % lika effektiva som tidigare.
 En stor andel av medarbetarna, 76 %, upplever arbetssituationen på distans som bättre eller 

oförändrad.

Från fritextsvaren:
 Många medarbetare har kommenterat att de upplever minskad stress, väldigt många upplever 

en bättre balans mellan arbete och fritid och att de har lättare att koncentrera sig. Exempel på 
citat - ”Övergripande är det positivt, jag är mer effektiv, är mindre stressad, enklare med lämning 
och hämtning på skolan.” ”Möten är mer effektiva, tiden används mer effektivt.”

 Tekniken fungerar bra, kommentarer om att man är nöjd med Teams som verktyg.
 De som upplever en något försämrad arbetsmiljö pekar exempelvis på dålig ergonomi, försämrad 

balans mellan arbete och fritid eller avsaknad av sociala kontakter.



 Någon/några upplever även avsaknad av teamkänsla, kompetensöverföring och kollegialt 
informationsutbyte.

 ”IT borde kunna åka ut till de medarbetare som behöver hjälp att installera dockor eller annan 
teknisk utrustning”.

 ”IT borde generellt sett omvärldsbevaka för att se om och hur de behöver lägga om sin 
stödverksamhet för att matcha det digitala distansarbetet (oavsett antal dagar anställda befinner 
sig på kontoret efter pandemin)”.

 Sparar in restid till arbetsplatsen med distansarbete, tid som kan användas till arbete och annat, 
t.ex. träning och motion 

 Miljöaspekt (undviker resor till och från kontoret, samt till och från olika enheter/verksamheter). 
 Minska arbetsrelaterade resor i framtiden också, sparar pengar

6. Kring ledarskap
 ”Tycker att arbetet/mötena blivit mer effektiva” (från chef)
 Det finns chefer som tycker att de kan vara mer tillgängliga nu då annat arbete kan göras mer 

effektivt
 Någon chef har kommenterat att man hinner med fler arbetsuppgifter nu då mycket görs mer 

effektivt i den digitala världen
 "Vi ses vid behov och har effektiva enskilda möten, upplever att enskilda mötena är bättre" (från 

chef)
 ”Vi har god kontakt via Teams/E-post, och det fungerar i stort sett likadant som tidigare” (från 

medarbetare)
 Viss andel chefer anser att deras ledarskap har försämrats. (Detta ska ställas mot de anställdas 

uppfattning som tycker att ledarskapet fungerar bättre jämfört med chefernas uppfattning som 
skattar detta lägre.)

 Viktigt att chefer sänder samma budskap som centrala riktlinjer för distansarbete nu och framåt.
 Om distansarbetet fortsätter är det viktigt att utveckla ledarskapet genom kompetenshöjning 

kopplat till distansarbete. 
 Det ställs höga krav på ledarskapet – tätare uppföljning krävs och att medarbetarna själva är 

tydliga med hur de mår
 Svårare att engagera, följa upp och coacha på distans
 Svårare att känna av och följa upp mående på distans
 Kommunikation och information är det viktigaste i det digitala ledarskapet. 
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Omvärldsbevakning 

Många större arbetsplatser har arbetat på distans under 2020. Organisationerna har i 
vissa fall pågående utvärderingar och få har slutligt landat ned i hur man vill ändra 
arbetsätt efter pandemin. I samband med utredningen har nio olika organisationer 
har tillfrågats, nedan följer ett antal exempel på olika resonemang och erfarenheter: 

Great Place To Work

Great Place To Work1 gjorde en studie mellan den 12 maj och 11 juni då de undersökte 
upplevelsen av att hemifrån hos 8 349 medarbetare på 113 medelstora svenska 
organisationer.2 Resultatet från studien stämmer väl överens med Vallentunas 
enkätundersökning att arbetet bedrivs lika effektivt, att de sociala kontakterna 
saknas, att friskvården blir lidande samt att det är svårare att leda på distans. I deras 
studie har även framkommit att medarbetare under 25 år inte trivs lika bra med att 
arbeta på distans som de som är över 45 år.3 

Advokatbyrån Mannheimer& Swartling, (350-500 anställda i 
Stockholm)

Efter restriktionerna infördes får maximalt 50% av de anställda per 
verksamhetsområde befinna sig på kontoret samtidigt. Det är respektive chefs ansvar 
att säkerställa att antalet inte överstiger detta tak. Till detta tillkommer att chef måste 
ha koll på hur många kundmöten som är inbokade då antalet inte får överstiga 
maxnivå. Att behålla lokalerna efter pandemin bedöms som viktigt för teamkänslan 
och för att skapa för att få högpresterande team; de tycker det är viktigt att ses fysiskt. 

Nacka kommun, (ca 800 medarbetare/kommunhuset) 

Nacka kommun tillämpar även tidigare ”Flexkontor” där antalet samtidiga platser för 
personalen är ca 80%. Vanligtvis är det självreglerande vilka som är på plats. 

Under pandemin planerar medarbetare omfattning och struktur för eventuellt 
distansarbete tillsammans med närmaste chef. Arbetets karaktär avgör om det är 
möjligt att arbeta på distans. 

Kommunen har börjat resonera kring förhållningssätt efter pandemin - distansarbete 
antas vara en större del av arbetssättet framöver. Ledarskap, lokaldisposition (ytor 

1 Konsultföretag, genomför medarbetarundersökningar på uppdrag.
2 www.greatplacetowork.se 
3 Great place to work ”Rapport Så har arbetslivet påverkats under coronapandemin”

http://www.greatplacetowork.se/
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såväl som typ av rum/ytor som behövs) och arbetsmiljö kommer med sannolikt också 
att påverkas.

Vinnova (200 anställda och huvudkontoret)

Även i ordinarie läge använder sig myndigheten av flexkontor; inga av medarbetarna 
har egen plats. Myndigheten har under pandemin distansarbetat i hög utsträckning. 
När de skarpare restriktionerna infördes, krävdes godkännande från  chefen att få åka 
in till kontoret. Bara några få mötesrum får användas. Friskvårdsinslag med medi-
yoga och pt-träning arrangeras live genom teams. Många möten ska vara ”Walk and 
talk” – ringer upp under promenad. Ännu viktigare att stämma av nu. Utmaningar 
Vinnova ser med det digitala arbetssättet är kompetensöverföring, de små lösningar 
som uppkommit vid kaffeautomaten och att det lättare sker missförstånd. 

Vinnova utreder just nu hur de ska utforma kontoret framåt, då hybridlösningar 
sannolikt kommer användas. Vilket jobb som bör ske på kontoret och vilket som bör 
ske hemifrån undersöks; exempelvis workshops och onboarding på kontoret, medan 
egenarbete kan ske på hemmaplan. Diskussioner pågår med andra myndigheter om 
att dela kontorsytor. 

Ett stort ”chefspaket” har tagits fram av HR för hur cheferna behöver jobba under 
pandemin. Tex. så måste cheferna ha avstämning 1 ggr/veckan. Vissa frågor ska 
ställas varje vecka för att fånga upp hur alla mår. Detta är inkluderat i onboarding-
paket för nyanställda chefer och personal. 

Microsoft

Microsoft har gjort en intern undersökning som pekar på att de anställda är ”på” fyra 
timmar mer per vecka i genomsnitt än innan pandemin bröt ut. Undersökningen visar 
även att chefernas ansvar och arbetsbelastning har ökat under pandemin. ”Cheferna 
får bära huvudbördan av skiftet till distansarbete. Den tid som högre chefer ägnar 
sig åt samverkan har ökat med mer än åtta timmar mer per vecka jämfört med 
tidigare”, fastslår Microsoft-studien men tillägger det ökade koordineringsansvaret 
inte nödvändigtvis innebär en motsvarande ökning i det totala antalet 
arbetstimmar, utan sker på bekostnad av annat. 4

När de spontana mötena vid kaffemaskinen och i korridorerna uteblivit, har de ersatts 
med inbokade möten. Detta har visserligen inneburit att den formella 
sammanträdestiden per vecka ökat med tio procent under pandemin men samtidigt 
har de individuella mötena blivit kortare.

Spotify 

4 Corona-effekten: Längre arbetsdagar – men kortare och effektivare möten. www.chef.se 

http://www.chef.se/
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Samtliga medarbetare jobbar hemifrån (”working home policy”) sedan företaget 
stängde kontoret den 11 mars. Förhållningssättet gäller fram till juni 2021. 

HR utreder just nu hur man kan dra nytta av arbetssättet framåt. Anställda/Chefer 
har precis som Vallentuna kommun fått fylla i formulär hur de skulle vilja jobba 
framåt och nya riktlinjer kommer under våren -21. Kontoret kommer att spela en 
viktig roll även framåt. De ser det som utmanande men behöver hitta förutsättningar 
för att bla. köra”hybrid”-möten där hälften deltar digitalt och hälften är på plats. De 
har fika inplanerat två ggr vecka digitalt med sina kollegor. Produktiviteten visar sig 
ha gått upp genom distansarbete, vad de kan se nu kortsiktigt på 6-9 månader. Det 
anser att avstämningar med anställda är extra viktigt just nu. Sportify hade redan 
innan Covid upparbetade rutiner där chefer har avstämningar digitalt med anställda 
där fokus på samtalet handlar om hur man mår och vad man behöver, snarare än 
själva arbetsuppgifterna. De har även regelbundet möten ”standups” där man är ute 
och går och samtidigt har möten för att få igång anställda att röra på sig mera. De ser 
att större sammankomster (större planeringsmöten med större antalet personer) 
kommer ske mer digitalt och behöver hitta bra forum för detta. 

https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2016/05/02/are-remote-
workers-happier-and-more-productive-new-survey-offers-
answers/#66c735ec6663

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/aktiv-och-engagerad-chef-
viktigt-vid-distansarbete-6995174  

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/kommunicera-pa-distans-sa-far-
chefen-hemarbetet-att-funka-32005 

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/sa-kan-okat-hemarbete-
minska-utslappen/ 

https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2016/05/02/are-remote-workers-happier-and-more-productive-new-survey-offers-answers/#66c735ec6663
https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2016/05/02/are-remote-workers-happier-and-more-productive-new-survey-offers-answers/#66c735ec6663
https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2016/05/02/are-remote-workers-happier-and-more-productive-new-survey-offers-answers/#66c735ec6663
https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/aktiv-och-engagerad-chef-viktigt-vid-distansarbete-6995174
https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/aktiv-och-engagerad-chef-viktigt-vid-distansarbete-6995174
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/kommunicera-pa-distans-sa-far-chefen-hemarbetet-att-funka-32005
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/kommunicera-pa-distans-sa-far-chefen-hemarbetet-att-funka-32005
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/sa-kan-okat-hemarbete-minska-utslappen/
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/sa-kan-okat-hemarbete-minska-utslappen/
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Sammanställning workshop 2020-11-20
Deltagare: Victor Kilén, David Gyllenstråle, Johanna Harling, Magnus Sjögren, 
Annika Hellberg, Annika Colding, Björn Stafbom, Johan Carselind (tf istället för Poa), 
Henrik Kelfve. (Förhinder: Susanna Falk och Poa Hellqvist)
Arr: Petri Peltonen & Emelie Hallin med teknisk support från Mimmi Carne.
Digitalt i Zoom, kl. 9-10

Bakgrund
Uppdrag kring arbetssätt utifrån pandemin. Vad Vallentuna kommun kan dra nytta 
av:
 Effektiviseringar, kostnadseffektiviseringar (ej lokaler) 
 Ökad produktivitet med nya arbetssätt, hemarbete

Enkät har tidigare under hösten genomförts med hög svarsfrekvens. Stor andel av 
medarbetare upplever att distansarbete är positivt och ger möjlighet att arbeta 
effektivare. Vissa utvecklingsområden har också identifierats. 
Gruppdiskussioner kring två frågeställningar/fokusområden:
 Organisationskultur och förväntningar – hur ökar vi förutsättningarna för att 

arbeta mer på distans?
 Vilka möjliga kostnadseffektiviseringar ser ni är möjliga på kort respektive lång 

sikt? 

Organisationskultur och förväntningar – hur ökar vi 
förutsättningarna för att arbeta mer på distans?

Liten kostnad , stor effekt (att genomföra)

 Ta fram styrdokument/rutiner för distansarbete och en struktur 
(regler /rutiner) för vad som gäller. Vi behöver tydliggöra t ex:
- när gemensamma arbetsmöten kan förläggas och genomföras. Det ska inte 
vara valfritt ( dvs enbart upp till medarbetaren) om man är med på sådana 
möten fysiskt eller digitalt.
- hur vi hanterar e-post och under vilka tider på dygnet
- hur fysisk utrustning och möbler ska hanteras /skötas och återlämnas till 
arbetsgivaren om man slutar 

 Se över vårt nuvarande flextidsavtal och ev. teckna LOK med facken om 
olika arbetstidsmodeller.

 Se över och komplettera nuvarande resepolicy och rutiner för resor.
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 Förväntningar, uppdrag och mål /arbetsuppgifter behöver också vara tydliga 
för respektive medarbetare vid distansarbete. Det finns redan rutiner 
utifrån OSA-föreskriften om detta men de kan behöva 
kompletteras/utvecklas och kommuniceras. Chef behöver ha särskild 
dialog om uppdrag och förväntningar med medarbetare som väljer att jobba 
hemifrån och samtidigt ha små barn hemma (”Vobba” utan att ta ut 
ersättning från FK för det)

 Mailrutin. Implementera och säkerställ att fungerar. Frågor : Vet alla du 
skickar till varför de får mailet. Förstår de vad de ska göra med 
informationen. Behöver de ladda ner bifogade filer. 

 Mötesrutin. Behöver alla vara med? Förstår man sin roll? Syfte med mötet, 
vad ska uppnås?   

 Arbetsmiljö självskattning; rutiner för att fånga upp ohälsa. (större 
delaktighet krävs från medarbetare – aktivt signalera)1

Liten kostnad, liten effekt ( överväg)

 Öka kompetensen bland chefer samt medarbetare för att kunna hantera den 
nya arbetsmiljön./ Förbättra vår kunskap kring personaljuridiska frågor 

Stor kostnad, stor effekt (att överväga) 
 Fysisk arbetsmiljö i hemmet. Arbetsgivarens ansvar för den fysiska 

arbetsmiljön vid hemarbete, kan innebära stora kostnader för att utrusta 
”hemmakontor” med möbler (höj-och sänkbara skrivbord och kontorsstolar) 
och annan utrustning ( tex skrivare/scanner, extra skärmar). 

 Varva distansarbete med arbete på arbetsplatsen. Ändra till 
aktivitetsbaserade arbetsplatser.  Fysisk arbetsmiljö – stöd för att kunna ha 
anpassade arbetsplatser i hemmet. Arbetsmiljö. 

 Utveckla konferensrum för digitala möten + hybridmöten. Investering i 
digital mötes- och konferensutrustning tillgänglig för alla medarbetare som 
jobbar hemifrån liksom licenser till alla för Zoom /Teams så att man kan 
organisera möten (inte bara delta)

 Enhetlig digital mötesstruktur; för att kunna ha riktigt bra koll på verktygen. 
Behov av kompetensutveckling – digitala verktyg2

 Digitalisering alla handlingar

Vilka möjliga kostnadseffektiviseringar ser ni är möjliga 
på kort respektive lång sikt?

Kort sikt

1 Digital skyddsrond- 
2 Meets ingår i googleabbonnemangen. Flera olika verktyg kostnadsdrivande. Externa 
möten ofta med Skype.
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 Distansarbete/digitala möten: medför minskar kostnader för resor i 
tjänsten och innebär att man kan använda arbetstid effektivare (hinna 
utföra mer) då ställtid/restid till och från kontor plus mellan möten minskar. 
Effektivitetsfrämjande genom att medarbetaren kan fokusera på arbetet, 
snabbare skifte mellan möten oavsett distans från fysisk plats.

 Om vi kan genomföra digitala möten med olika konsulter innebär det 
att vi slipper betala reskostnadsersättning till dem.

 Förhandla ner städkostnader genom att minska frekvensen av städ.
 Se över avtal för konferenser
 En riktning för hur vi från Vallentuna i stor utsträckning styra resor till 

digitala möten efter Corona pandemin
 Förslag på alternativa lösningar för planeringsdagar (istället för 

konferensanläggningar)
 Se över parkeringskostnader (fördelning)

Lång sikt

 Lokaleffektviseringar påverkar genom att vi får lägre hyreskostnader och 
minskade kostnader för möblering och annan utrustning. 

 Kandidatunderlag vid rekrytering kan breddas, dvs det kan vara 
attraktivt för fler sökande att man att har möjlighet att arbeta på 
distans några dagar /vecka, dvs även om man bor längre bort från 
Vallentuna. Kan också bidra till en minskad personalomsättning.

 Beakta ev. möjligheter minska antalet personal över tid, exempelvis vid 
avgångar utifrån effektivare arbetssätt. Viktigt att observera att omfördelning 
av arbetsuppgifter till personal med större kvalifikationskrav kan medföra att 
kostnadseffektivisering uteblir. 

Övriga medskick/förslag/konstateranden från 
ledningsgruppen: 

 Riskbedömningar och konsekvensanalyser liksom samverkan / förhandling 
med fackliga organisationer behöver genomföras innan åtgärder relaterade 
till arbetsmiljö genomförs och beslutas.

 Livspusslet, arbetet blir inte en plats utan något vi gör. 
 Utgångspunkt åter till normalläge, efter pandemin: Ta tillvara att 

medarbetarna värdesätter distansarbete. 
 Kommunövergripande flerårig digitaliseringsplan utifrån 

behovsanalys/”flaskhalsar” (kommunövergripande infrastruktur)



Externa resor, kurser, konferenser och utbildningar
 jan-aug resp jan-nov 2019 och 2020, tkr (Uttag data 2020-12-02 efter att november bokf.period stängts)

Jan-nov Jan-nov

Nämnd Förvaltning Ack i år Ack fg år

Kommunstyrelsen KLK 40 34

Kommunstyrelsen SBF (se även BMN) 0 0,4

Kommunstyrelsen TFF 2 4

Bygg- och miljötillsynsnämnden SBF (Se även KS) 2 21

Fritidsnämnden FF 22 7

Kulturnämnden KUL 16 16

Barn- och ungdomsnämnden BUF 5 6

BUN Resultatenheter BUF 112 80 -8

UN Resultatenheter 0 12

Socialnämnden SF -1 49

Total 198 228 -8

Jan-nov Jan-nov

Nämnd Förvaltning Ack i år Ack fg år

Kommunstyrelsen KLK 10 63

Kommunstyrelsen SBF (se även BMN) 4 24

Kommunstyrelsen TFF 1 8

Bygg- och miljötillsynsnämnden SBF (Se även KS) -18 18

Fritidsnämnden 14 5

Kulturnämnden 17 41

Barn- och ungdomsnämnden 3 12

BUN Resultatenheter 64 123 5

UN Resultatenheter 45 36

Socialnämnden 32 45

Total 172 372 5

Jan-nov Jan-nov

Nämnd Förvaltning Ack i år Ack fg år

Kommunstyrelsen KLK 596 789 20

Kommunstyrelsen SBF (se även BMN) 125 144

Kommunstyrelsen TFF 156 159

Bygg- och miljötillsynsnämnden SBF (Se även KS) 131 121

Fritidsnämnden 29 208

Kulturnämnden 95 278

Barn- och ungdomsnämnden 215 152

BUN Resultatenheter 674 844

UN Resultatenheter 10 22

Socialnämnden 254 682

Total 2 286 3 400 20

Jan-nov Jan-nov

Nämnd Förvaltning Ack i år Ack fg år

Kommunstyrelsen KLK 101 268

Kommunstyrelsen SBF (se även BMN) 2 11

Kommunstyrelsen TFF 21 86

Bygg- och miljötillsynsnämnden SBF (Se även KS) 11 0

Fritidsnämnden 0 15

Kulturnämnden 12 3

Barn- och ungdomsnämnden 127 70

BUN Resultatenheter 134 91

Socialnämnden 536 662

Total 943 1 206 0

Jan-nov Jan-nov

Nämnd Förvaltning Ack i år Ack fg år

Kommunstyrelsen KLK 231 217

Kommunstyrelsen SBF (se även BMN) 0 0

Kommunstyrelsen TFF 0 36

Fritidsnämnden 20 0

Kulturnämnden 38 180

Barn- och ungdomsnämnden 0 25

BUN Resultatenheter 114 72

Socialnämnden 43 111

Total 445 642 0

Totalt 4 044 5 848

Differens -1 804

Konto

7652 Konferens för 

arbetsgruppen

7454 Föreläsare

Konto

varav bokfört på proj f 

COVID-19 jan-nov

Jan-nov

7651 

Kurs/utbildnin/fortbildning 

anställd

varav bokfört på proj f 

COVID-19 jan-nov

varav bokfört på proj f 

COVID-19 jan-nov

varav bokfört på proj f 

COVID-19 jan-nov

varav bokfört på proj f 

COVID-19 jan-nov

Konto

Konto

Konto

7051 Hotel och logi

7052 Resor i tjänsten
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