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Tekniken finns. 
Använd den! 

Presentatör
Presentationsanteckningar
TrelleborgMinskat handläggningstiden från 10 dagar till 1 dygnMinskat handläggningskostnaderna för försörjningsstöd med 60%Karlstad testar världsunik duschrobot – Ökar personliga integriteten för brukaren och minskar personalbehov.Stockholm stad – Satsar på ny screening-metod som använder artificiell intelligens för att i tidig ålder upptäcka läs och skrivsvårigheter. Screeningen tar 2 minuter och har en säkerhet på 95%.För första gången har nu självkörande snöplogar testats på en flygplats i Norge. Det skulle kunna leda till ökad effektivitet och minskade förseningar. Snöplogarna är 20 meter långa, 5,5 meter breda och har kapacitet att röja en areal på 357 500 kvadratmeter i timmen. 



Ledarskap  

Organisering 

Kompetens Styrning  

Arbetssätt 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi lever i en era där digitalisering påverkar och förändrar alla aspekter av samhället.Behov, förväntningar, möjligheter, välfärdsleveransen och inte minst påverkar det oss som chefer och ledare.Vi måste förstå och anpassa oss så att alla medarbetare, invånare och företagare alltid har rätt information, på rätt plats, i rätt tid.Det här är inte bara en fråga om effektivitet, det är en fråga om demokrati.Det är alltså inte tekniken som är den stora utmaningen.Förändringen är på DNA-nivå i våra organisationer och verksamheterVi måste förändra vårt sätt styra, leda och organisera.



Komplex nationell styrning 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns otroligt många nivåer av styrning i samhälletInom digitalieringsområdet finns flera styrdokument och många mål att hålla reda på Digitalileringsstrategi för ett hållbart digitaliserat SverigeKompetensTrygghetInnovationLedningInfrastrukturStrategi för digitalisering av skolanDigital kompetens för alla i skolväsendetLikvärdig tillgång och användningForskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.Vision för eHälsaRegelverkEnhetlig begreppsanvändningStandarderHandlingsplan Förutsättningar för digital utvecklingLedning & styrningPrinciper, arkitektur & säkerhetInformationsförsörjning & digital infrastrukturProcesser & tjänster



Presentatör
Presentationsanteckningar
Min erfarenhet att arbeta med styrning, ledning och förändringsledning i en verksamhet är att det viktigaste dokumentet för att skapa förusättningar för både löpande verksamhet och förändring är verksamhetsplan och budget.Riktning, prioritering och pengar.



VEM SKA LEDA FÖRÄNDRINGEN? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
IT-chefen?SKL?



VEM SKA LEDA FÖRÄNDRINGEN? 
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Förändringsledning 

− PCI (People Centered Implementation) 

− Prosci 

− ADKAR 

− Kotter 

Presentatör
Presentationsanteckningar
PCI - beskriver de sex framgångsfaktorerna som måste hanteras för att bygga engagemang för förändringar.PROSCI – Beskriver 5 bidragande orsaker till lyckad förändring ADKAR-modellen är ett ramverk för att förstå dynamiken i förändring på individnivå. Beskriver 5 steg till lyckad förändringKotter – Har ganska nyligen uppdaterat sin modell från 8 sekventiella steg till 8 acceleratorer.



KOTTERS FEM PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING 

1. Involvera många från överallt i organisationen, 
inte bara de vanliga få utnämnda. 

2. Bygg initiativen på frivillighet snarare än tvång. 

3. Initiativen måste tala till både hjärta och hjärna. 

4. Mycket mer ledarskap, inte bara mer chefskap. 

5. Skapa ett oskiljaktigt partnerskap mellan hierarkin 
och nätverket, inte bara en förbättrad hierarki. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den stora förändringen i modellen är att 8 sekventiella steg > process med 8 accelleratorer Involvera många!





Sence of urgency? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
JennyVi står inför stora utmaningar för att klara leveransen av välfärd framåt. För att klara ett genomgripande tranformations- och förnyelsearbete krävs sence of urgency.Regeringen har gett OECD i uppdrag att göra en översyn och komma med förslag på hur Sverige kan öka takten i utnyttjandet av data i offentlig sektor. Den här veckan är OECD återigen på plats i Stockholm och håller just nu en workshop där kollegor från SKL deltar. I den preliminära rapporten lyfter OECD bland annat fram att det saknas ”Sence of urgency” i Sverige. Slutlig rapport kommer inom kort.



Presentatör
Presentationsanteckningar
JennyDen demografiska utvecklingen kommer att utmana vårt ledarskap framöver då färre måste försörja fler.Det här utmanar inte bara offentlig sektorns finansiering utan också vår personal- och kompetensförsörjning.Vi kommer inte kunna rekrytera så många vi behöver av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med personer i arbetsför ålder på arbetsmarknaden. 





Procentuell förändring av antalet personer 
under perioden 2017-2026, efter län. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Befolkningssammansättningen skiljer sig mellan olika delar av landet redan idag. Även utvecklingen framåt ser olika ut.Den här bilden visar hur antalet unga (0-19 år), antalet i arbetsför ålder 20-67 år samt antalet över 80 åt förändras  per län fram till år 2026.I Stockholm ökar antalet i arbetsför ålder med12-13 % medan antalet minskar i 8 län.Ökningen av andelen över 80 år varierar mellan knappt 30 och drygt 50 % i olika län under periodenDet innebär att rekryteringsutmaningen är olika stor i olika delar av landet.



Prognos över behovet av antalet anställda i 
välfärdstjänsterna fram till 2026 
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Grundscenario Demografin - 0,5 % +0,5 % utöver demografin

Presentatör
Presentationsanteckningar
Men det finns alltså alltid en osäkerhet i långsiktiga prognoser. Vårt grundscenario är en ren framskrivning med demografin- allt annat likaHär har vi valt att åskådliggöra det med 2 scenarios: Ett där välfärdstjänsterna ökar mer än demografin, så som utvecklingen varit tidigare. Då ökar rekryteringsbehovet med ytterligare cirka 70 000 personer. Men om välfärdstjänsterna effektiviseras med 0,5 % per år, då minskar istället rekryteringsbehovet med ungefär lika mycket. Spannet mellan rekryteringsbehovet vid dessa två scenarios är 140 000 personer.Utvecklingen kan gå åt båda håll. Spannet mellan rekryteringsbehovet vid dessa två scenarios är cirka 140 000 personer.



Digitalisera mera 

- 70 000 st 

Förläng arbetslivet 

- 50 000 st 

Fler jobbar mer 

- 59 000 st 

Presentatör
Presentationsanteckningar
De tre strategierna som vi gjort beräkningar på är:Utnyttja tekniken! En effektivisering om en halv procent per år fram till 2026 skulle minska rekryteringsbehovet med  ungefär 70 000 personer fram till 2026. I rapporten har vi med en fördjupningsdel om ny teknik. Hur man kan gå till väga och göra en processöversyn. Men ny teknik ställer också nya kompetenskrav på dagens medarbetare och de som ska rekryteras. Ny teknik kan både skapa nya och ta bort andra arbetsuppgifter, öka och minska kostnader. Men det kommer att vara nödvändigt att ta hjälp av ny teknik för att behålla eller utveckla kvaliteten på välfärdstjänsterna framöver. Strategin  förläng arbetslivet. Här har vi räknat på att pensionsåldern gradvis förlängs med två år. Från 64 till 66 år under perioden, vilket minskar antalet rekryteringar med 50 000.  Det minskar framförallt antalet pensioneringar under perioden. (Pensionsålder= snittåldern på de över 60 år som lämnat sektorn)Fler jobbar mer! Deltidsarbete är fortfarande utbrett i många verksamheter. I det här scenariot ökar den genomsnittliga arbetstiden gradvis från 91 till 95 procent av heltid under perioden, vilket minskar rekryteringsbehovet med 59 000 personer. Störst effekt har strategin inom äldreomsorgen. Här pågår det redan mkt arbete och alla kommuner har tagit fram lokala handlingsplaner



 
• VÄXLA UPP TAKTEN I FÖRÄNDRINGSARBETET 
• INFÖR NYA MER EFFEKTIVA ARBETSSÄTT 
• ANVÄND DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
JennySammanfattning ekonomirapporten





TILLSAMMANS 
bygger vi en smartare välfärd 

Presentatör
Presentationsanteckningar
JennyJag är oerhört glada över att kunna konstatera att vi nu har absoluta merparten (274  mars 2018) av landets kommuner som delägare. Samtliga landsting och regioner är också delägare, och SKL Företag är och kommer alltid att vara majoritetsägare.Genom förvärvet av Inera och en allt mer formaliserad samverkan mellan SKL, SKL Kommentus och Inera finns nu en helt ny förmåga och samverka kring att vässa välfärden med digitalisering.



 
 
 
 
 
 

Verksamhetsutveckling 
& 

förändrade arbetssätt 

Tjänster & applikationer 

Information, infrastruktur, basdata 
& standards 

Lagar & regelverk SKL driver aktivt påverkansarbete för att skapa bästa    
   förutsättningar för våra medlemmars digitalisering 

Inera tillhandahåller säker digital Infrastruktur, standards och basdata. 

Kommentus gör gemensam kravfångst och tillhandahåller    
  avtal för verksamhets- och användarnära tjänster. 

Utveckling av verksamhet & organisation, förändrade arbetssätt och    
   säkerställa rätt kompetens ansvarar respektive huvudman för.  
 
        SKL stöder medlemmarnas förändringsarbete inom respektive verksamhets-   
           område med metodstöd, kompetenshöjande insatser och nätverk. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jenny
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Tips 
1. Öva på att svara på frågan varför. 

2. Integrera digitalisering i din verksamhetsplan och budget 

3. Registrera dig på deladigitalt.se 

4. Förkovra dig inom området förändringsledning 

deladigitalt.se 
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Jenny Birkestad 
Direktör digitalisering 
SKL 
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