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Vi lyfter blicken och förbereder
oss för en hållbar framtid
Heby kommun står som alla andra kommuner inför stora förändringar. Befolkningen åldras,
näringslivet struktureras om, medborgarna ställer högre krav och blir mer och mer
individualiserade. Det görs också revolutionerande framsteg inom digitaliseringsområdet
vilket medför möjligheter, utmaningar men också initiala kostnader. Framför allt innebär det
en möjlighet till ökad effektivitet och minskad arbetsbörda för oss samtidigt som vi kan ge
bättre service till våra medborgare.
Hållbarhet är ett tema som jag tror kommer att fortsätta att växa kommande år. Frågor som
klimatförändringar, klyftor i samhället, trygghet och att ha en sund ekonomi är alla mycket
aktuella - såväl i världen som i Heby kommun.
För att Heby kommun ska kunna bedriva ett framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete är
det viktigt att lyfta blicken och titta in i framtiden. Jag hoppas att denna omvärldsanalys ger
oss bra förutsättningar att vara rustade för framtiden och ligga steget före.
Emma Burstedt, kommundirektör
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Den här omvärldsanalysen bygger på rapporten Vägval för
framtiden från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), SCB:s
Medborgarundersökning 2019, Swecos befolkningsprognos,
Regionens utvecklingsstrategi (RUS), Agenda 2030 och
Hållbarhetsmålen tecknade med länsstyrelsen Uppsala.
Trender och utmaningar som vi lyfter fram som särskilt
viktiga för Heby kommun har prioriterats och processats fram
av kommundirektörens ledningsgrupp och underlag har tagits
fram av tjänstepersoner i olika förvaltningar.
En omvärldsanalys identifierar och analyserar övergripande
trender i samhället som i framtiden kan komma att få
betydelse för Heby kommun och som vi därmed måste
förhålla oss till. Heby kommuns vision och mål beskriver
däremot vad kommunen strävar mot.
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Gemensamma mål som påverkar oss
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Agenda 2030
- globala målen

Färdplan för ett hållbart län
- hållbarhetsmålen

RUS
- regional utvecklingsstrategi

De 17 globala målen är den mest omfattande
agenda som någonsin antagits av världens
länder för hållbar utveckling. Den finns till för
att vi tillsammans ska uppnå fyra målbilder till
år 2030.

Färdplan för hållbart län är ett regionalt
åtgärdsprogram som vill öka takten
i genomförandet av åtgärder för att minska de
klimatpåverkande utsläppen och effektivisera
energianvändningen i Uppsala län.
Tanken är att åtgärdsprogrammet ska vara ett
verktyg för aktörer i klimatarbetet på lokal och
regional nivå.
Programmet genomförs 2019-2022 och
åtgärderna i programmet bidrar till att nå
nationella miljömål, Parisavtalets mål och de
ekologiska hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Heby har beslutat om följande hållbarhetsmål:

Det regionala utvecklingsuppdraget kommer
från riksdag och regering och sedan 2017 har
Region Uppsala ansvar för arbetet med
utvecklingen i länet. Uppdraget innebär arbete
inom områden som näringsliv, kompetensförsörjning
och infrastruktur. Arbetet ska resultera i att länet
ska vara attraktivt att bo och leva i och vara ett
län för alla.

•
•
•
•

att avskaffa extrem fattigdom
att minska ojämlikheter och orättvisor
i världen
att främja fred och rättvisa och
att lösa klimatkrisen.

Kommuner och regioner har ett stort ansvar
för genomförandet av de globala målen genom
att flera av deras grunduppdrag enligt lag är
direkt eller indirekt kopplade till specifika
delmål i agendan.
Vård, skola, omsorg och samhällsplanering är
exempel på lagstyrd verksamhet som är
direktkopplad till Agenda 2030.
Från och med januari 2020 är Heby kommun
antagen till Glokala Sverige vilket innebär att vi
får vägledning från FN-förbundet i vårt arbete
med Agenda 2030.

Öster våla

Harbo

•
•
•
•
•
•
•
•

Öka gång och cykling
Underlätta att kombinera olika
färdmedel och linjebyten
Fossilfri arbetspendling och möteskultur
Fossilfria tjänstefordon
Minska klimatpåverkan från bygg- och
anläggningsprojekt
Minska klimatpåverkan från måltider
Inspirera till klimatsmarta val
Stärka integrering av klimat, energi och
hållbar utveckling i skola och förskola

Vittinge

Tärnsjö

Sedan 2019 är även Agenda 2030 och dess
17 globala mål för hållbarhet inkorporerat i
arbetet. Beslut har tagits om att Uppsala läns
regionala utvecklingsstrategi ska fungera som
länets regionala Agenda 2030-strategi. Det
betyder att den regionala utvecklingsstrategin
ska bidra till att vi i länet arbetar i Agenda 2030
anda och att de globala målen fungerar som en
kompass i arbetet.

Morgongåva

Heby

De globala målen
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Så tycker medborgarna om Heby kommun
NRI (Nöjd-Region-Index): Hur ser medborgarna på
Heby kommun som en plats att bo och leva på?

NRI
Rekommendation
Trygghet
Utbildningsmöjligheter
Kommunikationer
Bostäder
Kommersiellt utbud
Fritidsmöjligheter
Arbetsmöjligheter

Heby
kommun
Betygsindex
51
52
60
55
53
52
52
49
48

Samtliga
kommuner
Betygsindex
59
62
57
59
59
53
61
59
56

NII (Nöjd-Inflytande-Index):Hur ser medborgarna i
Heby kommun på sitt inflytande i kommunen?

NII
Information
Kontakt
Förtoende
Påverkan

Öster våla

Heby
kommun
Betygsindex
31
42
39
32
31

Harbo

Samtliga
kommuner
Betygsindex
39
53
48
43
38

Vittinge
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Resultat från SCB:s medborgarundersökning som genomfördes
under hösten 2019. 1200 slumpmässigt utvalda invånare mellan
18 och 84 år hade möjlighet att delta i undersökningen och av
dessa valde 40 procent att svara. Undersökningen är en
attitydundersökning.
NMI(Nöjd-Medborgar-Index): Hur ser medborgarna i Heby
kommun på kommunens verksamheter?
Heby
kommun
Betygsindex
NMI
45
Bemötande och tillgänglighet
48
Vatten och avlopp
79
Räddningstjänsten
75
Förskolan
61
Renhållning och sophämtning
59
Idrotts- och motionsanläggningar 58
Grundskolan
51
Gymnasieskolan
50
Äldreomsorgen
50
Gator och vägar
46
Kultur
46
Miljöarbete
46
Stöd för utsatta personer
44
Gång- och cykelvägar
44

Tärnsjö

Samtliga
kommuner
Betygsindex
53
55
76
77
64
65
60
57
56
49
53
61
54
47
54

Morgongåva

Heby

Trend - utvecklingsriktning
Drivkraft
En trend kan ha flera drivkrafter och en drivkraft kan driva
på flera trender.
Förändring
En trend kan ge bestående förändringar i omvärlden och under sin livstid
påverka närvärlden och därmed också organisationen. Trender kan också
vara av en mer flyktig och övergående karaktär.
Konsekvenser
I trendens fotspår följer även konsekvenser – både positiva och negativa.
Heby kommun måste uppmärksamma och analysera pågående och
framtida trender och förhålla sig till konsekvenserna.
Utmaningar
Omvärldsanalysen bör ligga till grund för kommunens mål- och budgetarbete, framtagande av översiktsplan och planering i verksamheterna.
Till varje trend finns ett antal möjligheter och utmaningar för kommunen.
Trender och utmaningar berör hela kommunen och alla verksamheter
måste fundera på hur de påverkar oss. Vad kan vi göra för att minska
eventuell negativ påverkan eller förstärka en positiv trend?
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Trendspaning i Heby kommun
Av de 15 trender som Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) har tagit fram anses de nio viktigaste för Heby kommun fram till 2031 vara:
Trend 1: Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
Trend 2: Stigande förväntningar på välfärden
Trend 3: Hårdare konkurrens om kompetens
Trend 4: Ökad polarisering
Trend 5: Ökat fokus på landsbygden
Trend 6: Minskad tillit
Trend 7: Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
Trend 8: Ökat kommunalt fokus på integration
Trend 9: Från kunskaps- till nätverkssamhälle

Öster våla

Harbo

Vittinge

Tärnsjö

Morgongåva

Heby

Handlingsutrymmet förändras

#Trend 1
Minskat lokalt
och regionalt
handlingsutrymme
- rättighetstänket utmanar

Detaljstyrningen från staten och EU har
ökat. Riktade statsbidrag, föreskrifter
och allmänna råd minskar utrymmet
för kommuner att formulera problembeskrivningen, begränsar möjlighet till
anpassade åtgärder och inskränker på
handlingsutrymmet för dem som styr
lokalt.

SKR konstaterar att förtroendevalda i kommuner,
landsting och regioner ser att handlingsutrymmet
förändras. Styrning från nationell nivå och från
EU ökar, ofta detaljerat, när det gäller
tjänsternas utbud, omfattning och utformning.

Många olika sätt att styra

Staten använder sig av olika styrmedel
gentemot kommuner och regioner. Det är
juridiska styrmedel som lagar, förordningar
och myndighetsförskrifter, så kallad reglering.
Olika former av kontroll samt ekonomiska
styrmedel som generella och specialdestinerade
statsbidrag samt utjämningssystemet.
Antalet riktade statsbidrag har ökat under hela
2000-talet och är idag över 120 stycken. En
stor andel riktar sig mot skolan. Dessutom
använder staten annan indirekt styrning
(mjuk), det vill säga medel som inte är bindande
men som syftar till att påverka kommunernas
och regionernas agerande. Det kan handla om
nationella strategier, inriktningsdokument,
riktlinjer, samordnare, överenskommelser och
öppna jämförelser.

Harbo

Statens styrning är inte konsekvent utan
varierar inom och mellan politikområden.
Förekomsten av mjuk styrning är betydligt
mer omfattande inom till exempel hälso- och
sjukvård och äldreomsorg än inom skola.

Risk för minskat handlingsutrymme

Medborgare vill att välfärden ska vara likvärdig
och rättvis över hela landet, men vill samtidigt
påverka den lokalt. En ekvation som är svår
att lösa. Samtidigt som handlingsutrymmet
begränsas ökar tillgången till information som
gör det lättare att jämföra olika kommuner.
Något som SKR identifierar som en betydelsefull drivkraft som förändrar styrkeförhållandena
där medborgare och media får större
inflytande med krav på snabba svar och
lösningar på problem. Tvister löses allt oftare av
domstol i stället för av folkvalda eller i dialog.
Utvecklingen kan leda till rädsla för att göra
fel, öka kontrollbehov och detaljstyrning vilket
i sin tur kan leda till minskat politiskt
engagemang och till att professionernas
handlingsutrymme minskar.

Utmaningar och möjligheter för Heby kommun
•
•

Öster våla
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Att kommunicera kommunens behov och prioriteringar med medborgare och media är både en
möjlighet och en utmaning som kan skapa förståelse och starta dialog med civilsamhället.
Att identifiera om det finns verksamheter som hämmas i sin utveckling med anledning av
riktade statsbidrag. Det är både en utmaning och en möjlighet att fundera på hur detta påverkar
hela kommunens utveckling.

Vittinge

Tärnsjö

Morgongåva

Heby

Få ska försörja många

#Trend 2
Stigande
förväntningar på
välfärden
- att möta framtiden med
nya förutsättningar
Vi lever i en åldrande värld.
Babyboomgenerationerna som föddes på
40-talet, mitten av 60-talet till mitten av
70-talet och början av 90-talet sätter
bestämda avtryck i efterfrågan på
välfärdstjänster. Oavsett ålder vill
människor vara delaktiga och de ställer
allt högre krav på valfrihet, tillgänglighet,
service och tjänster.

Öster våla

Harbo

Variationerna mellan babyboom-generationerna
och andra generationer med färre medborgare
försvårar samhällsplaneringen. År 2030 har
efterfrågan på sjukvård och äldreomsorg ökat
dramatiskt. Åldersgruppen +65 år förväntas
öka med cirka 570 personer i Heby kommun
fram till 2030. Även efterfrågan på barnomsorg
och skola ökar. I Heby kommun förväntas antalet barn och unga mellan 0 och 15 år öka med
520 personer fram till år 2030. Samtidigt som
åldersgrupperna +65 år och 0-15 år
förväntas öka med 1090 personer fram till 2030
så förväntas gruppen i arbetsför ålder, 19-64
år, öka med 549 personer i Heby kommun. En
demografiskt utmanande ekvation.

Ökade förväntningar på service

Demografin sätter ökad press på kommunernas
ekonomi samtidigt som medborgarnas
förväntningar på tillgång och kvalitet i den
kommunala servicen ökar. I SCB:s medborgarundersökning får Heby kommun lägre
betygsindex än snittet för alla kommuner när
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det gäller bemötande och tillgänglighet.
Invånarna upplever också att de har dåligt
inflytande och svårt att påverka. Lågt inflytande
kan leda till misstroende mellan invånarna och
kommunen som organisation när efterfrågan
på kommunens tjänster ökar samtidigt som
resurserna är densamma eller minskar.

Medborgarnas välfärdskrav

Enligt SCB:s medborgarundersökning anser
medborgarna i Heby kommun att
grundskolan, stöd till utsatta personer,
gång- och cykelvägar och miljöarbete är de
delar som behöver prioriteras mest i Heby
kommun. Därefter följer renhållning och
sophämtning och idrotts- och motionsanläggningar. VA, räddningstjänst och förskola
är medborgarna mycket nöjda med och menar
att nivån på dessa bör bevaras. Lägst prioritet
anser medborgarna att äldreomsorgen,
gymnasieskolan och kulturen ska ha.
Detta resultat stämmer ganska väl överens
med det nationella resultatet frånsett att där
prioriteras äldreomsorgen betydligt högre.

Utmaningar och möjligheter för Heby kommun
•
•
•

Möta det växande behovet av kommunal service på grund av demografiska förändringar – till
exempel i omsorgen om våra allra äldsta och yngsta där behoven förväntas öka.
Medborgarna ska känna att de har en bra dialog med kommunen och att de har möjlighet till
påverkan och inflytande i de kommunala besluten.
Att kommunen – i en stagnerande eller till och med krympande ekonomi – vågar göra aktiva
val utifrån behov och prioriteringar och fokusera på kärnuppgifter.

Vittinge

Tärnsjö

Morgongåva

Heby
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Allvarlig situation

#Trend 3
Hårdare
konkurrens
om kompetens
- stora pensionsavgångar och brist
på utbildad personal
Många kommuner och regioner har svårt
att rekrytera vissa yrkesgrupper.
Konkurrensen om framförallt lärare,
socionomer och sjuksköterskor har ökat
i takt med stora pensionsavgångar och
brist på utbildad personal. En trend som
spås hålla i sig under en längre tid.

Kompetensbristen på arbetsmarknaden
fortsätter att vara mycket utbredd, både på
fem och tio års sikt enligt en fördjupad yrkesprognos som togs fram av Arbetsförmedlingen 2019. Bristen är störst inom pedagogiskt
arbete, sjukvård och data och IT. Prognosen
visar också att det kommer att saknas 100 000
utbildade med den kompetens som arbetsgivarna
efterfrågar under den närmaste femårsperioden.
Enligt SKR är behovet av personal fram till år
2025 så stort att precis alla som kommer ut på
arbetsmarknaden skulle behöva gå till
kommuner och regioner om verksamheterna
ska fortsätta att utvecklas som hittills. Det
innebär en mycket allvarlig situation.

Vårda medarbetarna

I diskussionerna kring kompetensbristen talas
det mycket om rekrytering men än viktigare
är att ta vara på den personal som redan finns.
Att få medarbetarna att stanna kvar är en
ytterst viktig faktor. Generellt är personalomsättningen i Sverige onödigt hög. Det
framgår av undersökningar som gjorts av SCB.

Harbo

Attrahera den kompetens vi behöver

Det blir allt viktigare för kommunerna att
profilera sig som arbetsgivare och visa vad vi
har att erbjuda. En rapport som Framtidsverket
tagit fram visar att dagens studenter generellt
sett har höga krav när det kommer till valet av
arbetsgivare. Kvinnor har högre krav än män
när de väljer arbetsgivare. Studenter värderar
ledarskap och arbetsgemenskap högst hos sin
framtida arbetsgivare. Studenter vars
utbildning riktar sig mot offentlig sektor
värderar trygga anställningsvillkor och att skapa
samhällsnytta högt. Kommuner som redan nu
jobbar med sitt arbetsgivarvarumärke har ett
försprång i kampen om kompetensen.

Utmaningar och möjligheter för Heby kommun
•
•
•

Öster våla

Den höga personalomsättningen är dålig för
alla. Dels skapar den ökade kostnader, när en
erfaren person slutar och ersätts av en
medarbetare som kanske är relativt ny i yrket
och dels är konkurrensen om kompetens så
hög att det är svårt att hitta nya medarbetare.
Det blir dessutom en förlust för eventuella
brukare, elever och andra invånare som
känner sig trygga med medarbetaren.

Att fortsätta vårda och attrahera de medarbetare som vi redan har i Heby kommun är en
avgörande möjlighet för vår framtid.
Att jobba ännu mer med och sprida vårt arbetsgivarvarumärke blir A och O för framtiden.
Att jobba ännu mer med ledarskapet och se till att vi rustar våra chefer inför framtidens höga
förväntningar.

Vittinge

Tärnsjö

Morgongåva

Heby

#Trend 4
Ökad polarisering
- olikheter skapar möjligheter och
utmaningar
Trenden i Sverige går mot ett mer
segregerat samhälle där människor
med olika bakgrund och förutsättningar
lever åtskilda. Åsikter och attityder
polariseras och utanförskap
riskerar att uppstå. Ur det enorma och
snabba informationsflödet som omger
oss väljer vi ut information utifrån det vi
tror oss veta.

Klyftorna ökar

Åsiktspolarisering

Polarisering påverkar hälsan

Mål 10 - Ökad jämlikhet

De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige
sedan 1980-talet, vilket också är en global
trend. Klyftorna har ökat mellan äldre och yngre
förvärvsaktiva, mellan sammanboende och
ensamstående föräldrar, mellan de som har
arbete och de som står utanför arbetsmarknaden,
mellan storstad och landsbygd, mellan inrikesfödda och utrikesfödda samt mellan invånare
i attraktiva och mindre attraktiva områden.
Under de senaste åren har hälsan förbättrats
i Sverige men ojämlikheten i livslängd och
psykisk ohälsa är stor. Stora skillnader i hälsa
finns även beroende på utbildningsnivå,
ekonomiska villkor, sexuell läggning och ålder.
Fler människor lider också av ensamhet och
upplever brister i sociala relationer och tillit
till andra. Ett av målen i länets Regionala
Utvecklingsstrategi är ”En region för alla” och
här är ett av delmålen att regioninvånarna ska
ha landets högsta självskattade hälsa, med
minskade skillnader mellan grupper och
individer. Ett sätt att minska hälsopolariseringen.
•

•

Harbo

Polarisering sker också genom att gemenskapsinformationen minskat. Allt fler får underhållning,
information och nyheter som är ”skräddarsydda”
för specifika målgrupper. Vi får olika bilder av
hur verkligheten ser ut då bilderna anpassats
utifrån vilka vi är och vilka grupper vi har en
gemenskap med. De digitala filterbubblorna
skapar åsiktspolarisering, näthatet ökar och
förståelsen för varandra minskar.
I Agenda 2030, Mål 10, betonas att grunden för
ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av
resurser och såväl ekonomiskt, socialt och
politiskt inflytande i samhället. Här belyses
också vikten av att verka för ett samhälle där
ingen lämnas utanför i utvecklingen.
I RUS:en finns också en rad mål för ökad
jämlikhet och minskad polarisering.
2030 ska minst 80 procent av länets
gymnasieelever ta examen inom fyra år och
i länet ska andelen sysselsatta i åldrarna
20–64 år överstiga 80 procent år 2020.

Utmaningar och möjligheter för Heby kommun
•

Öster våla
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Att aktivt arbeta för att minska och förebygga segregation, utanförskap och polarisering i Heby
kommun.
Att identifiera utanförskapet och analysera hur det ser ut. Vilka åtgärder skulle kunna förhindra
utvecklingen?
En viktig faktor i kampen mot polariseringen är att fler unga klarar sin skolgång. Att arbeta för
att fler elever ska ha behörighet till gymnasieskolan är ett sätt för Heby kommun att arbeta mot
globala målen, RUS:ens målsättning och att minska polarisering.

Vittinge

Tärnsjö

Morgongåva

Heby

Landsbygden i centrum

#Trend 5
Ökat fokus på
landsbygden

- skapar stora möjligheter
Det är skillnader mellan stad och land
och de har ökat under de senaste åren.
Nu växer ett ökat fokus på landsbygden
fram både ur ett politiskt perspektiv och
ur ett medborgarperspektiv. Digital
utveckling, matintresse och turism gör
att landsbygdens alla fördelar hamnar
i ett helt annat ljus.

Att skillnaderna ökat mellan stad och land är
en global trend och i en del länder har det
uppstått ett politiskt motstånd mot utvecklingen.
Många har känt sig svikna av politikerna som
snarare riktat sina politiska budskap till
storstädernas växande medelklass än till
befolkningen på landsbygden där en åldrande
befolkning utmanar ekonomin och finansieringen
av välfärdstjänster. Vi ser nu i en rad länder
vad som kan hända om de ekonomiska,
sociala och kanske även värderingsmässiga
skillnaderna mellan städer kontra landsbygd
tillåts bli för stora. Denna insikt kommer
sannolikt att innebära en större politisk uppmärksamhet för frågor som rör landsbygden.

Digital inflyttning

Den digitala revolutionen kan underlätta för
människor att bo och verka var de vill. Det kan
leda till att fler väljer att bosätta sig utanför
städerna och endast pendlar in till städerna i
undantagsfall. Även pendlingen kommer att
kunna underlättas av den digitala revolutionen.

Harbo

Teknik, mat och natur lockar

Det finns också andra skäl till att intresset
för landsbygden kan komma att öka. Allt fler
människor är hälso- och miljömedvetna.
Efterfrågan på hållbar och närproducerad mat
samt andra råvaror från landsbygden kommer
att öka. Sverige som matland får ett allt bättre
rykte och kombinationen vacker natur och
bra mat kan stärka den svenska landsbygdens
dragningskraft på turister. I den Regionala
Utvecklingsstrategin betonas vikten av
besöksnäringen och att den spelar en stor roll
för utveckling och livskraft på landsbygden.
Inom näringen behövs mer av entreprenörskap,
företagande och kompetensutveckling samt
tillgång till finansiering. Ökad kunskap om och
samverkan kring marknadsföring är nödvändig, inte minst via digitala kanaler.

Utmaningar och möjligheter för Heby kommun
•

•

Öster våla
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Utvecklingen av självkörande bilar, Hyperloop
och höghastighetståg möjliggör att vi fortare
kan färdas längre distanser och jobba
samtidigt. Detta medför en stor möjlighet för
mindre kommuner att locka nya invånare.

Den nyligen antagna Riktlinjer för bostadsförsörjning i Heby kommun visar att det behövs 60
nya bostäder varje år för att vi ska klara bostadsförsörjningen. Denna trend förstärker detta
faktum och med vårt geografiska läge och fördelaktiga kommunikationer kommer vi, med rätt
förutsättningar, att ha stora möjligheter att locka till inflytt.
En stor möjlighet är att stötta och uppmuntra lokala matproducenter och våra
besöksnäringsföretagare för att utveckla Heby kommun som turistmål.

Vittinge

Tärnsjö

Morgongåva

Heby

Tillit viktig för välfärden

Minskad tillit

Människors tillit till varandra och till samhället
är grundläggande för såväl ekonomisk utveckling
som offentlig välfärd. Med hög tillit minskar
kostnaderna för att skapa och upprätthålla
avtal med olika parter, vilket förbättrar farten
i ekonomin. Sambandet mellan hög tillit och
välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet,
hög grad av trygghet och uppskattad lycka är
också väl dokumenterad i forskningen.
I internationella jämförelser ligger Sverige
tillsammans med de nordiska länderna samt
Holland i topp vad gäller människors tillit.

Tillit gör att samhällen håller samman
och håller sams. I takt med att tilliten
minskar hämmas både välfärden och den
ekonomiska utvecklingen i samhället.
Hur kommunen vårdar den tillit som
finns och arbetar för att höja tilliten är
avgörande för kommunens utveckling.

Tillit är något som tar lång tid att bygga upp,
men som mycket snabbt kan raseras. Det är
just nu mycket tydligt i Storbritannien och
framför allt i USA där tilliten markant minskat sedan 1960-talet. Ökade inkomstklyftor,
värderingsmässiga skillnader mellan stad och
land, främlingsfientlighet, kulturkrockar och
ett medielandskap som ytterligare förstärker
åsiktsskillnaderna har skapat djupa sprickor
mellan människor i dessa länder.

#Trend 6
- en utmaning för offentlig välfärd

Långsamt bygge som kan rasa snabbt

•
•

Harbo

Många marginaliserade grupper upplever en
lägre nivå av tillit, och de marginaliserade
grupperna växer. I många städer finns
socioekonomiskt svagare områden, där tillit
till samhället i stort och rättsväsendet
i synnerhet är svagare och brottsligheten
högre. Hur kommunen lyckas dels vårda den
tillit som redan finns, dels höja nivån där det
behövs, kommer att vara beroende av nivån
av transparens inom organisationen, av att ge
invånarna rätt förväntningar på den offentliga
servicen, tillgodose dessa, samt att i största
tänkbara mån möjliggöra för inflytande.
Samarbete mellan kommunens olika
verksamheter och andra myndigheter blir allt
viktigare för att höja trygghet och tillit
i samhället, också på lokal nivå.

Globala målen för ökad tillit

De globala målen 1, 3, 4, 10 och 11 är alla
centrala för att öka tilliten till både vår egen
organisation och till samhället i stort.
Att arbeta för ökad tillit är avgörande för
kommunens utveckling.

Utmaningar och möjligheter för Heby kommun
•

Öster våla

Tillit - framtidens bristvara
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En viktig beståndsdel i arbetet för ökad tillit är samverkan över nämnds-, förvaltnings- och
verksamhetsgränserna.
Möjlighet att fortsätta jobba för öppenhet, transperens och samlad och tydlig informationsspridning för att fortsätta bygga förtroende- och tillitskapital hos medborgarna.
Möjlighet att jobba ännu mer med medborgardialoger i mindre och större skala för att tydligt
visa på medborgarinflytande.

Vittinge

Tärnsjö

Morgongåva

Heby

Se möjligheterna med digitalisering

#Trend 7
Ökade möjligheter
att effektivisera
med teknik
- artificiell intelligens knackar på
Teknikutvecklingen är en stark
övergripande förändringskraft.
Digitaliseringen och artificiell intelligens
(AI) kommer att genomsyra hela vårt
samhälle och förändra det i grunden.
Många kommunala verksamhetsområden
kommer att kunna effektiviseras.
Digitaliseringen erbjuder fantastiska
möjligheter, men det finns också risker.

Öster våla

Harbo

Den tekniska utvecklingen går fort, och mängden
data som skapas varje dag bara växer och
växer. Hittills har den offentliga verksamheten
inte hängt med i den tekniska utvecklingen i
förhållande till samhället i stort. Det nya
samhället som ska byggas upp i den nya
välståndsbyggandets epok lär vara byggt på
data och artificiell intelligens. Kommuner
och regioner bör redan idag blicka framåt, se
möjligheterna med digitaliseringen samt lägga
grunden för den datainfrastruktur som krävs.

Tekniska hjälpmedel

I välfärden ger tekniska hjälpmedel
förutsättningar för den enskilde att ta större
ansvar över sin livssituation och förenkla
vardagen. Självdialys, insulinpumpar samt
robotar och nattkameror för tillsyn inom
äldreomsorgen är sedan länge tillämpade
exempel där den enskilde får större makt över
sitt liv samtidigt som resurser kan användas
för annat. Även inom skolan är mycket på gång
med läromedel som anpassas efter den
enskilda elevens inlärningsförmåga.
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Gasa eller bromsa?

Det finns flera komponenter som gör det svårt
att ta ställning till teknikutveckling. Kommunernas
ekonomiska utmaningar kan driva på den
digitala och tekniska utvecklingen, men
osäkerheten om vilken effekt satsningen
kommer att ha kan fördröja och förhindra
långsiktiga investeringar. Kunskapsunderläge
i relation till teknikföretagen ökar risken för att
göra felaktiga och dyrbara tekniska investeringar
som varken utvecklar tjänsterna eller sänker
kostnaderna. Även integritetsfrågor har visat sig
bromsa utvecklingen av informationsutbyte som
egentligen är till nytta för medborgarna.

Flera mål gynnas av ny teknik

Mål 3, God hälsa och välbefinnande, och mål
4, God utbildning för alla, påverkas genom nya
hjälpmedel. Mål 8, Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt, påverkas genom att
ny teknik ger oss möjlighet att upprätthålla
välfärden på färre fysiska personer. Mål 11,
Hållbara städer och samhällen, påverkas då
invånarna får större förutsättningar att klara
sig själva med ny teknik.

Utmaningar och möjligheter för Heby kommun
•
•
•

Genom att satsa på rätt teknik har vi möjlighet att upprätthålla vår välfärd trots att vi kommer
att ha tillgång till färre arbetskraft i framtiden.
Vi har möjlighet att attrahera både till inflytt och framtida medarbetare genom att lägga
grunden till bra datainfrastruktur.
Vi har en utmaning i att kunna investera i rätt teknik vid rätt tillfälle. Hur vet vi att vi gör rätt
investeringar?

Vittinge

Tärnsjö

Morgongåva

Heby

Ett viktigt åtagande

#Trend 8
Ökat kommunalt
fokus på
integration
- att möta nya förutsättningar
och förväntningar

Flyktinginvandringen är en stor tillgång
för många kommuner. Det blir ett
välkommet uppsving i befolkningsökningen och samtidigt en föryngring av
genomsnittsåldern. Det innebär också ett
stort ansvar för kommunerna som
under många år framöver måste
fokusera på integrationsfrågor.

Öster våla

Harbo

Under en längre tid har fler personer invandrat
än utvandrat från Sverige. Tidigare bestod en
stor del av invandringen av studenter och
arbetskraft. Det förändrade världsläget med
krig och oroligheter har under senare år gett
en markant ökning av flyktinginvandringen.
Flyktinginvandringen innebär generellt ett
större åtagande än annan invandring för
kommunerna. Den medför också ofta en
föryngring av befolkningen och ett uppsving
i befolkningsökningen för många kommuner
som annars sannolikt hade minskat.

Skolan kärnan till bra integration

En viktig förutsättning för en framgångsrik
integration är att nyanlända barn och unga
lyckas bra i skolan. En av de största utmaningarna
är att flyktingmottagandet är ojämnt
fördelat, inte bara över landet utan även inom
kommunerna. Vissa skolor får därför ansvar
för en oproportionerligt stor andel nyanlända
elever. Så är inte fallet i Heby kommun. Här har
vi inte observerat att en skola har fler nyanlända
än någon annan sett till andelar.
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Detta indikerar att fördelningen är relativt
jämn i kommunen. Vi har heller inte sett någon
märkbar påverkan resursmässigt eller
resultatmässigt. Det som ibland kan påverka
resultaten är om nyanlända elever kommer
sent in i skolgången som i årskurs 8 eller 9.
Då kan dessa elever generellt har svårt att nå
målen i samtliga ämnen när de lämnar grundskolan

Skapa bra förutsättningar

De långsiktiga effekterna av vår integration
kommer att bli beroende av den politik som förs
och de insatser som görs, nationellt och lokalt.
De goda resultaten uppnås främst när kommuner,
det lokala näringslivet och civilsamhället
gemensamt arbetar för en bra integration.
Att skapa bra förutsättningar för integration
kommer att vara en av våra viktigaste
samhällsfrågor under många år framöver.

Många mål för hållbar integration

Mål 4, God utbildning, är en av de viktigaste delarna
för framgångsrik integration. Även mål 5,
Jämställdhet och mål 11, Hållbara städer och samhällen är viktiga att fokusera på för hållbar integration.

Utmaningar och möjligheter för Heby kommun
•
•
•

En stark möjlighet för Heby kommun är att jobba för en fortsatt likvärdig skola där alla har
resurser att ta emot nyanlända elever på ett framgångsrikt sätt.
En viktig möjlighet är också att fortsätta satsa på utbildning för nyanlända vuxna. Vi får inte
glömma bort att utbildning är en av de viktigaste komponenterna för framgångsrik integration.
En utmaning är att få till en fungerande samverkan med näringsliv och föreningsliv så att vi
tillsammans kan hjälpas åt med integration på såväl arbetsmarknad som i civilsamhälle.

Vittinge

Tärnsjö

Morgongåva

Heby

Förtroende A och O

#Trend 9
Från kunskaps- till
nätverkssamhälle
- samverkan springer om kunskap
Nätverkande och samverkan blir allt
viktigare. Vi är på väg bort från det
traditionella kunskapssamhället och
flyttar oss nu mot ett nätverkssamhälle
där samverkan med andra parter blir
viktigt och sakkunskapen blir underordnad.
Här blir det lika viktigt med samverkan
inom som utanför organisationen och det
finns en hel del vinster men också risker
att möta.

Allt tyder på att vi är på väg från ett kunskapstill ett nätverkssamhälle. Fler och fler har
tillgång till information. En hög utbildning är
inget som längre är förbehållet de så kallade
västländerna. Individuell kunskap fortsätter
givetvis att vara viktig men ger inte samma
konkurrensfördelar som tidigare. Det är
i stället människor, organisationer och företag
som vi människor har förtroende för, som
i samverkan med varandra kan kombinera
kunskaper och erfarenheter och på så sätt nå
framgång.

Organisera för framtiden

För att kunna upprätthålla och stärka vår
konkurrenskraft i ett nätverkssamhälle behövs
större kunskap kring hur grupper med olika
erfarenheter och perspektiv kan fungera på
bästa sätt. Vi behöver också se över hur vi ska
organisera oss och vilka styrsystem som ska
användas för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för framgångsrik samverkan
inom och utanför organisationen och med
andra myndigheter och företag.

Harbo

Både vinster och risker
med ett nätverkssamhälle

Det finns många vinster för både människor och
samhälle med ett nätverkssamhälle, men det
finns också risker. I ett nätverkssamhälle kan
livet bli svårare för de som har brist på socialt
kapital. Exempelvis de som tidigare kunde förlita
sig på en trygg tillsvidareanställning trots låg
utbildning och små eller lokala nätverk.
Det kommer också att bli tuffare för människor,
grupper och företag som haft i det närmaste
ensamrätt till de traditionella distributionskanalerna för spridande av information och
budskap, exempelvis politik, marknadsföring och
media. Det kommer att bli allt svårare att ur en
auktoritär position få människor att lyssna,
istället kommer den viktigaste valutan för spridande
av information och budskap att vara förtroende
och tillit – och den måste på något sätt förtjänas

Mål 4 och 10 hamnar i fokus

För att skapa ett jämlikt samhälle och ge alla
chansen i ett framtida nätverkssamhälle är mål
4, god utbildning för alla och mål 10, minska
ojämlikheten viktiga att ha med på agendan.

Utmaningar och möjligheter för Heby kommun
•
•
•
•

Öster våla
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Möjlighet att fortsätta jobba för öppenhet, transperens och samlad och tydlig informationsspridning för att fortsätta bygga förtroendekapital hos medborgarna.
Möjlighet att samverka mer mellan nämnder, mellan förvaltningar och med näringsliv,
föreningsliv och andra organisationer.
Utmaning att inkludera alla medborgare i nätverkssamhället.
Utmaning att organisera Heby kommun för anpassning till nätverkssamhället.

Vittinge

Tärnsjö

Morgongåva

Heby
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Frågor att fundera över
Trend 1 - Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
Hur påverkar statlig styrning som föreskrifter, allmänna råd och riktade statsbidrag möjligheten att göra lokala/regionala prioriteringar inom ditt
ansvarsområde?
Trend 2 - Stigande förväntningar på välfärden
Vad anser du är realistiska förväntningar på Heby kommuns välfärd i framtiden?
Trend 3 - Hårdare konkurrens om kompetens
Har du en bra överblick över verksamheternas kompetensbehov?
Trend 4 - Ökad polarisering
Hur kan du bidra för att minska polariseringen?

Trend 5 - Ökat fokus på landsbygden
Vilka tycker du är de viktigaste förutsättningarna för att landsbygden ska utvecklas i en positiv riktning?
Trend 6 - Minskad tillit
Vad kan du göra för att öka tilliten för Heby kommun?

Trend 7 - Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
Vilka verksamheter anser du ligger närmast till hands för rejäla teknikskiften?
Trend 8 - Ökat kommunalt fokus på integration
Vet du hur hög förvärvsfrekvensen bland utrikes födda är i Heby kommun?

Trend 9 - Från kunskaps- till nätverksamhälle
Hur ser samverkan ut i vår kommun? Formell eller informell samverkan? Mellan kommunen och regionen? Mellan kommunen och näringslivet?

Öster våla

Harbo

Vittinge

Tärnsjö

Morgongåva

Heby
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I spåren av Corona covid-19
Från och med 2021 adderar vi en omvärldspaning som handlar om Corona covid-19 och dess tänkbara konsekvenser för
Heby kommun till omvärldsanalysen. Innehållet är hämtat från olika källor (se källförteckning) och är kopplat till övriga delar i
vår omvärldsanalys. Spaningen är indelad i de fyra huvudrubrikerna: ekonomi, folkhälsa, äldreomsorg och digitalisering.

Ekonomi
Coronapandemin gav under våren 2020 en
extremt snabb nedgång i produktion och
sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden.
Verksamheten i kommuner och regioner fick
ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt
tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som
återhämtningen kommer att fortgå är
fortfarande högst osäkert.
Stora utmaningar
och långsiktiga effekter
De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med
ekonomin tryggad hantera pandemin. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen
att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter
på ekonomi och bemanning framöver. Det blir
en stor utmaning att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som
inte kunnat göras till följd av pandemin.
Skatteunderlaget påverkas
inte i förväntade omfattning
Redan under 2019 präglades svensk
arbetsmarknad av en försvagad konjunktur

med en minskning av antalet arbetade timmar,
som är basen i kommunernas och regionernas skatteunderlag. Trots att arbetade timmar
minskar stort 2020 påverkas skatteunderlaget
inte alls i förväntad omfattning utan beräknas öka med 1,9 procent. Skälet är den stora
uppgången i beskattningsbara transfereringar.
Statliga åtgärder såsom korttidspermitteringsregler och förstärkt arbetslöshetsersättning
bidrar starkt till denna uppgång. Därtill stiger
pensionsinkomsterna relativt snabbt 2020.
Behovet av välfärdstjänster ökar
snabbare än de som ska utföra dessa
Den demografiska utmaningen beror, något
förenklat, på att antalet personer i behov
av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet
invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den
arbetsföra befolkningen som ska svara för
såväl finansiering som bemanning av välfärden.
Grovt räknat ökar behoven av välfärd med
1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är det äldreomsorgen som
har ett starkt tryck med ökande behov, liksom
även hälso- och sjukvården.

Det hänger samman med att vi blir allt äldre
och kan leva med fler och svårare sjukdomar.
I grunden är det något bra, men det bidrar
till betydande utmaningar för bemanning och
finansiering.
Många riskfaktorer
kvarstår sedan tidigare
Sedan februari 2020 har pandemin överskuggat
allt annat och skiftat fokus bort från tidigare
makroekonomiska orosmoln. Men i hög grad
kvarstår flera av de riskfaktorer som många
tidigare talade om. Exempelvis Brexit, där det
ännu i dag inte går att utesluta betydande
negativa effekter för den europeiska ekonomin,
spänningarna mellan USA och Kina, liksom
i viss grad mellan USA och Europa med tydlig
bäring på handelsförutsättningarna.
På lite längre sikt finns risken att dessa
frågetecken tynger den fortsatta konjunkturuppgången globalt – så länge avtalsfrågor inte
lösts och geopolitiska tvister består.

I spåren av Corona covid-19
Folkhälsa
I Folkhälsomyndighetens publikation
Covid-19-pandemins tänkbara konsekvenser
på folkhälsan belyses tänkbara negativa
konsekvenser för folkhälsan på grund av
covid-19-pandemin. Här befaras påverkan
inom ett flertal områden och för människor
i olika åldrar.
Det tidiga livets villkor kan exemplevis påverkas
av att tillgången till förskola minskar vid
permittering, vilket kan påverka vissa barns
trygghet och utveckling. Omställd undervisning
och ökad skolfrånvaro kan också innebära
att barn och unga som behöver särskilt stöd
inte tillgodogör sig kunskap eller fullföljer sin
utbildning.
Tillgången till arbete minskar i branscher som
upplever minskad efterfrågan, vilket särskilt
kan påverka försörjningsmöjligheterna bland
grupper med låg utbildning och utländsk
bakgrund. Kvaliteten på boende och närmiljö
kan minska genom försämrade levnadsförhållanden och t.ex. påverka graden av tillit
och trygghet i socioekonomiskt mer utsatta
områden.

Ohälsosamma levnadsvanor kopplade till
mat och fysisk aktivitet samt bruk av alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel om pengar
riskerar att öka särskilt bland grupper med mer
utsatta sociala och ekonomiska förhållanden.
Andra konsekvenser kan vara att äldre drabbas
av oro och ensamhet, samt att kvinnor och
barn drabbas av isolering och våld i hemmet.
Det finns också en risk för att delar av den
jämlika och hälsofrämjande hälso- och sjukvården nedprioriteras och deltagandet i andra
folkhälsoinsatser minskar bland grupper som
sedan tidigare utnyttjar dessa arenor i mindre
utsträckning.
Tänkbara konsekvenser för Heby kommun
Spridningen av covid-19 skapar en generell
ökad otrygghet och oro i befolkningen även
för oss i Heby. Det finns tendenser till att
otryggheten ökar när ungdomar stannar
hemma från skolan och istället samlas ute.
På liknande sätt finns en risk att unga i riskzonen
som inte blir sysselsatta hamnar i utanförskap
och kriminalitet på sikt. När många är hemma
växer också spänningar inom familjer och
risken för våld i hemmet ökar.
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I spåren av Corona covid-19
Folkhälsa - tänkbara konsekvenser för Heby kommun
Spridningen av covid-19 skapar en generell
ökad otrygghet och oro i befolkningen även
för oss i Heby. Det finns tendenser till att
otryggheten ökar när ungdomar stannar hemma från skolan och istället samlas ute .
På liknande sätt finns en risk att unga i riskzonen
som inte blir sysselsatta hamnar i utanförskap
och kriminalitet på sikt. När många är hemma
växer också spänningar inom familjer och
risken för våld i hemmet ökar.
Ökning av ärenden till IFO
Under pandemin har man inom kommunen
kunnat se en ökning i antalet ärenden inom
individ- och familjeomsorgen, både vad gäller
barn och unga samt vuxna. I vissa fall söker
individer stöd i senare skeden vilket kan leda
till att problematiken och komplexiteten
förvärras och det kan i sin tur innebära att
stödbehovet ökar. De individer och grupper
som redan är utsatta riskerar att bli ännu mer
utsatta då de kan ha svårt att tillgodogöra sig
stöd som på grund av pandemin ändras till att
ges på nya sätt, till exempel digitalt.

Den långvariga isoleringen som många
människor utsätts för riskerar att leda till att
den psykiska ohälsan och därmed den sociala
utsattheten ökar.
Större fokus på arbetet med människor
Samtidigt bedöms krisen också kunna bidra till
ökad trygghet på sikt beroende på vilka åtgärder som genomförs och hur saker kommuniceras. I rapporten Covid-19-pandemins effekter
på Nära vård slås fast att pandemin har lett
till ett större fokus på arbetet med människor
(vård och omsorg) än tidigare. Det som förut
mer var en fråga för enskilda verksamheter
och förvaltningar är numer en fråga som berör
fler inom de kommunala verksamheterna.
Detta kan leda till en bättre förståelse för vård
och omsorgsfrågor framöver, vilket kan leda
till förbättring och ökad trygghet. Vi har också
kunnat se att både den interna och externa
samverkan har förbättrats avsevärt under
pandemin och det är ju någonting som kan
leda till en förbättring av både vård och
omsorg och därmed trygghet på sikt.

Större fokus på arbetet med människor
Erfarenhet visar också att våld i nära relationer,
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
och sexuellt våld mot barn, ökar vid isolering.
Flickor och unga kvinnor som redan tidigare
var föremål för stark kontroll och ofrihet kan
nu vara utsatta för fullständig kontroll. Ett ökat
stödbehov är att vänta under både under den
pågående pandemin då dessa flickor är
hänvisade till hemmen men framförallt efteråt.
Troligtvis kommer det att finnas ett uppdämt
behov av hjälp och stöd efter att isoleringen är
över och då är det centralt att samhällets
aktörer – socialtjänst, vård, Försäkringskassa
och polis – är förberedda på detta.
Det kommer att fortsatt vara viktigt att Heby
kommun fortsätter arbetet med att hantera
utmaningarna och möjligheterna som beskrivs
under trenderna 4, 6 och 8 i omvärldsanalysen.

I spåren av Corona covid-19
Äldreomsorg
Den pågående smittspridningen slår hårdast mot de äldre och
dem med underliggande sjukdomar. Mest utsatta är personer
över 80 år. Under pandemin har det konstaterats att när smittan
kommer in bland äldre så blir de ofta mycket sjuka. Även äldre i
åldrarna 65-79 har drabbats och påverkats mycket under
pandemin.
I Coronakommissionens första delbetänkande om
Äldreomsorgen under pandemin som publicerades den
15 december redogörs för hur pandemin har drabbat äldre och
de brister som varit i att skydda dem.
I delbetänkandet föreslås bland annat följande åtgärder
inför framtiden:
• Reformera regelverket inom äldreomsorgen
• Samordning mellan äldreomsorgens aktörer
• Se över bemanning, kompetens och arbetsförhållanden
• Att kommuners bör ges befogenheter att anställa läkare
• Varje särskilt boende bör ha tillgång till medicinsk utrustning
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Äldreomsorg - tänkbara konsekvenser för Heby kommun
De yngre äldre utgör inte bara en växande
tillgång på arbetsmarknaden utan många är
också bärande pelare inom ideella verksamheter
som stödjer behövande på olika sätt. I Heby
kommun har vi framför allt ideella krafter i
detta åldersspann och de är verkligen bärande
pelare. Detta sätts nu på spel så länge
smittspridningen pågår och alla över 70 år
uppmanas att begränsa sina fysiska kontakter.
Utformningen av äldreboenden kommer
antagligen att påverkas av covid-19 liksom de
olika tankar om kollektiva boendeformer som
lanserats de senaste åren. Dessa boendeformer
kan behöva utformas för att begränsa
smittspridning. Heby kommuns nya vård- och
omsorgsboende (VÅBO) ska byggas med
mindre enheter, 10 lägenheter per hemvist.
Detta gör att vi kan begränsa smittspridning
snabbt vid behov. Vi kan avgränsa de boende
och personalen och på så sätt minska risken att
smitta sprids vidare.
På de större enheterna där många boende
träffas i gemensamma utrymmen, exempelvis
i en stor matsal eller där personal rör sig mer
mellan våningar, är risken större att ta med sig
smitta. Det finns dock möjlighet att göra vissa
begränsningar på de större enheterna och det
finns en plan för att anpassa arbetssätt och
rörelsemönster för personalen.

Även kompetensförsörjningen påverkas mycket
av pågående kris. I det akuta skedet med stor
samhällsspridning finns risk för att många
medarbetare i de samhällsviktiga verksamheterna
blir sjuka samtidigt. Vidare är det en risk
i förlängningen att den höga arbetsbelastningen
i kombination med ovissheten hur länge
pandemin kvarstår, att det leder till psykisk
ohälsa som en sekundär konsekvens.
Arbetsgivaren behöver arbeta mycket aktivt
med att fång tidiga tecken på ökad korttidsfrånvaro.
Viktigt även att arbeta med hälsofrämjande
åtgärder på arbetsplatsen. En konsekvens av
detta är annars att vården och omsorgen kan
överbelastas och att det går ut över de äldre.
Vi har klarat bemanningssituationen bra när
det gäller omvårdnadspersonal även om det
under pågående utbrott har varit ansträngt. En
bidragande orsak till detta är vår organisation
med en bemanningsenhet som koordinerar och
rekryterar vikarier. Där finns medarbetare som
är vana och kan sin profession och kan tänka
sig att arbeta på flera enheter än de vanligtvis
arbetar på. En god samverkan mellan enheterna
bidrar också till att hantera situationen. Det
finns också en risk att ett mer ansträngt ekonomiskt
läge kan påverka rekryteringsmöjligheterna i
den kommunala sektorn de närmaste åren.

Den demografiska utvecklingen med en växande
andel unga och äldre pekar dock fortsatt mot
att det kan bli svårt att rekrytera tillräckligt med
medarbetare inom vård och omsorg när
konjunkturen vänder. Samtidigt är många av
dessa yrken sådana som nu lyfts fram som
samhällsviktiga vilket på sikt kan komma att få
betydelse för statusen och underlätta
kompetensförsörjningen. Konsekvenserna på
sikt inom äldreomsorgen kan bli förändrade
strukturer i grundbemanningen, krav på relevant
yrkesutbildning och förändrade arbets- och
lönevillkor där heltid är norm.
Inom vår äldreomsorg arbetar vi långsiktigt
med kompetensförsörjning och samverkar
med CLL om lärlingsutbildning för att höja
kompetens och därigenom vara mer attraktiva.
Bemanningsenheten är viktig även här med
en mer kvalitetssäkrad och sammanhållen
rekrytering av vikarier som sedan kan erbjudas
fasta tjänster. Att möjliggöra heltidstjänster i
större utsträckning är ett pågående arbete. Vi
har nu skapat en form av anställning som sker
inom ramen för AB. Den innebär att vi erbjuder
de som vill heltid där en del av arbetet sker på
andra verksamheter vid korttidsfrånvaro. Vi har
också ett nära samarbete med fackförbunden.
Sammantaget så visar detta på vikten av att
vi fortsätter att arbeta med utmaningarna och
möjligheterna som beskrivs under trend 2 och 3
i omvärldsanalysen.

I spåren av Corona covid-19
Digitalisering
Covid-19 har medfört en kraftigt ökad
användning av digitala verktyg på grund av
ökat hemarbete och begränsningar i att samla
människor i grupp. Olika digitala kanaler har nu
blivit nödvändiga för att kommunikation,
arbete, samarbete, rekreation och sociala
kontakter ska fungera.
Den ökade och breddade användningen
synliggör vidden av våra behov på ett nytt sätt.
Åtgärder vidtas kontinuerligt för att öka
kapaciteten i systemen. När många verksamheter
går över till allt mer digitala arbetssätt har det
visat sig att de IT-stöd som finns idag inte är
tillräckligt flexibla för att stödja allt från möten
mellan kollegor, till kommunfullmäktigesammanträden på distans, eller
distansundervisning i gymnasieskolan. Det
finns inte heller säkra alternativ för
distansmöten som behandlar sekretessinformation,
till exempel möten med socialtjänstens brukare.
Den ökade mängden arbete på distans kan
medföra hantering av information digitalt och
analogt på sätt som vi inte är vana vid vilket
kan medföra nya eller större risker än tidigare.

Antagonistiska angrepp ökar i volym samtidigt
som oklarheter i hanteringen kan medföra
omedvetet röjande av information.
Nya säkerhetsåtgärder kan behöva vidtas
vilket kan uppfattas som krångligt eller svårt av
användarna. Detta i sig riskerar att säkerhetsåtgärderna kringgås till exempel genom
användandet av lättillgängliga molntjänster
som inte genomgått nödvändig kvalificering.
I takt med att digitala kanaler och verktyg blir
viktigare ökar också utanförskapet för dem
som inte är digitala. Förutom att det blir svårare
att uträtta många typer av ärenden om man
inte kan utföra dessa digitalt riskerar man i dag
dessutom att bli isolerad då även fysiska
kontakter begränsas. De som inte kan uträtta
ärenden digitalt eller beställa mat på nätet
utsätts för ökad smittrisk Ytterligare ett
perspektiv på digital orättvisa är uppdelningen
i vilka som har möjlighet att arbeta på distans
hemifrån och vilka som inte har det vilket
i mångt och mycket speglar utbildningsnivån.
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Tänkbara konsekvenser för Heby kommun
Krisen kan bidra till att utvecklingsbehov tydliggörs
och drivs på annat sätt och vi behöver hantera utmaningarna och möjligheterna som beskrivs under
trend 7 i omvärldsanalysen. Synen på digitalisering
av idag mer manuellt hanterade processer kan få en
annan innebörd, vilket kan bidra till högre nytta och
värde för såväl kommunens medarbetare som externa brukare (invånare, besökare, näringsliv). Heby
kommun kommer också att komma ur denna kris
med en högre digital mognad och större förståelse
för verksamheternas digitala behov.
Heby kommun står dock inför stora utmaningar när
det gäller att ställa om till digital hantering av administrativa processer, distansarbete, distansmöten och
digitala tjänster till våra medborgare. Den digitala
kompetensen och resurserna inom förvaltningen behöver utvecklas och förstärkas. IT-samarbetet med
Tierp, Älvkarleby, Östhammar och Knivsta kommuner
ger goda förutsättningar för att klara utmaningarna till viss del. Men det krävs även en omställning
inom kommunens verksamheter som i sin tur kräver
utveckling av kompetens och resurser inom digitalisering.
Krisen har också skapat kreativitet. Nya lösningar
dyker upp till exempel för att göra evenemang och
möten möjliga under gällande restriktioner. Distansarbete bör göra det möjligt för oss att nyttja kontorsarbetsplatser mer effektivt än tidigare. Distansarbete
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I spåren av Corona covid-19
Digitalisering - tänkbara
konsekvenser för Heby kommun
Krisen kan bidra till att utvecklingsbehov
tydliggörs och drivs på annat sätt och vi
behöver hantera utmaningarna och
möjligheterna som beskrivs under trend 7
i omvärldsanalysen.
Synen på digitalisering av idag mer manuellt
hanterade processer kan få en annan innebörd,
vilket kan bidra till högre nytta och värde för
såväl kommunens medarbetare som externa
brukare (invånare, besökare, näringsliv).
Heby kommun kommer också att komma ur
denna kris med en högre digital mognad och
större förståelse för verksamheternas digitala
behov.
Heby kommun står dock inför stora utmaningar
när det gäller att ställa om till digital hantering
av administrativa processer, distansarbete,
distansmöten och digitala tjänster till våra medborgare. Den digitala kompetensen och resurserna inom förvaltningen behöver utvecklas
och förstärkas.

IT-samarbetet med Tierp, Älvkarleby, Östhammar
och Knivsta kommuner ger goda förutsättningar
för att klara utmaningarna till viss del. Men det
krävs även en omställning inom kommunens
verksamheter som i sin tur kräver utveckling av
kompetens och resurser inom digitalisering.
Krisen har också skapat kreativitet. Nya lösningar
dyker upp till exempel för att göra evenemang
och möten möjliga under gällande restriktioner.
Distansarbete bör göra det möjligt för oss att
nyttja kontorsarbetsplatser mer effektivt än
tidigare. Distansarbete kanske inte blir norm
men mer vanligt. Vi kan också bli en ännu mer
attraktiv arbetsgivare och få enklare att
rekrytera människor som pendlar till sitt arbete
om vi tar till vara de erfarenheter av
distansarbete som vi nu förvärvat.
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Urval
Trender och utmaningar som vi lyfter fram som särskilt
viktiga för Heby kommun har prioriterats och processats fram av
kommundirektörens ledningsgrupp. Det innebär också att vi har
prioriterat bort fyra trender som finns med i Vägval för framtiden från
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). De är följande:
#
#
#
#

Ökad bostadsbrist
Förändrat medielandskap
Ökad osäkerhet i världen
Flera geopolitiska konflikter

Kontakt
Omvärldsanalys 2021-2031 Heby kommun är framtagen på
uppdrag av kommundirektörerns ledningsgrupp.
Analysen är sammanställd och utformad av kommunikationsgruppen
på Kommunkansliet.
Kontakt för information och frågor:
Kommunikationsgruppen, Heby kommun
webmaster@heby.se
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