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 Kommunstyrelsen 
 

Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att till kommunrevisionen avge yttrande enligt bilaga 1. 
 
Ärendet 
Kommunrevisionen i Uppsala kommun har överlämnat två rapporter angående stödsystemen 
Heroma respektive Agresso. Rapporterna har gjorts av PWC och redovisar resultaten av 
enkäter till användarna. Resultaten visar att det finns kritik mot båda systemen. 
 
I revisionens skrivelse, som är riktad till kommunstyrelsen och övriga nämnder och styrelser, 
lyfts fram att systemen är användarovänliga och ger dåligt stöd för vissa funktioner. För 
Heroma noteras vidare att systemet inte är anpassat till flertalet användare, avstängt under tre 
arbetsdagar i månaden, tar mycket tid och kräver omfattande support. För Agresso noteras att 
drygt hälften av de svarande är nöjda med systemet. Men också att det är dåligt anpassat för 
icke-ekonomer och det är svårt med rapportuttag.  
 
Kommunrevisionens skrivelse och de båda rapporterna redovisas i bilaga 2. 
 
Föredragning 
Revisionens skrivelse bygger på enkäter till kommunens användare och av den framgår att ca 
hälften av de tillfrågade haft mer eller mindre kritiska synpunkter på systemen. Slutsatserna är 
generella och översiktliga. De som svarat på enkäten är inte heller grupperade så det framgår  
vilken roll den svarande har i systemen. Det gör den framförda kritiken svår att analysera. 
Revisionens rapport har inte kommunicerats med systemägarna innan den skickades till 
kommunstyrelsen. 
 
Det är viktigt att kommunens egna stödprocesser fungerar tillfredsställande och är 
användarvänliga. I svaret till revisionen nämns att kommunfullmäktige under 2012 har antagit 
en ny IT-policy för kommunen som tar som utgångspunkt att säkerställa helheten utifrån ett 
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nyttoperspektiv för medborgare och verksamhet. Till detta har kommunstyrelsen tagit 
riktlinjer och stadsdirektörens beslutat om ny planeringsfunktion för kommungemensam IT 
som innebär att formella arenor skapats mellan ansvariga på central och lokal nivå för att föra 
IT-utvecklingen framåt utifrån antagen policy och riktlinjer. Genom dessa beslut har 
kommunens IT-verksamhet fått bättre förutsättningar att utvecklas utifrån medborgarnas och 
verksamheternas behov. Kommunledningskontoret har förstärkts för att klara dessa 
arbetsuppgifter. 
 
Kommunen har en modell för systemägande av sina verksamhetssystem. Systemägare för ett 
kommungemensamt system svarar för att kommunens infrastruktur och IT-system ger 
verksamheten ett relevant och kostnadseffektivt stöd och grundar arbetet på såväl 
verksamhetens behov som de gemensamma kraven och regelsystemet. Utveckling planeras 
inom respektive systems ramar med hänsyn till verksamhetens förändringsbehov och 
teknikutvecklingen och är en brygga mellan verksamhet och teknik för att formulera 
arbetsprocessens krav på IT-stöd.  
 
De system som Uppsala kommun använder för sin personal- och löneadministration är stora 
och bygger på standardiserade lösningar, som även används av många andra kommuner i 
landet. Det finns alltid olika inkörningsproblem och lokala anpassningar, som kan upplevas 
problematiska för användarna. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra och förenkla 
användandet i sina IT-stöd. 
 
Med anledning av att revisionen efterlyser handlingsplaner vill KLK framhålla att arbetet med 
åtgärdsplaner och aktivitetslistor inte är helt färdigställt. Arbetsgången är att dessa aktiviteter 
kommer att införas inom ramen för det pågående förbättringsarbetet med IT-stöden och de 
tillhörande processerna. Representanter från verksamheten kommer att ges möjligheten att 
delta i detta arbete. 
 
Kommunstyrelsen har i riktlinjer för it angivit att en gemensam modell för it-relaterade 
projekt ska tillämpas. Uppsala kommun kommer att införa pm3 som förvaltningsmodell. 
Syftet är att stödja vidareutvecklingen av processer och tillhörande IT-stöd. Med hjälp av den 
nya modellen får verksamheterna och IT ett tydligt gemensamt ansvar för utveckling och 
förvaltning av kommunens IT-stöd och verksamheternas processer. Utgångspunkten är att det 
ska leda till en bättre förvaltning med tydliga roller och tydliga överenskommelser. 
 
Förvaltningsmodellen ska bidra till att skapa en samsyn kring styrande principer för 
systemförvaltning med utgångspunkt från verksamhetens behov genom att skapa ett 
gemensamt språk knutet till systemförvaltningen med tydliggörande av termer och begrepp. 
Modellen främjar ett gemensamt arbetssätt genom att definiera och tydliggöra ansvar, roller, 
mandat och arbetsområden samt tydliggör kopplingarna mellan ställda krav, kostnad och 
förväntad kvalitet.  
 
I yttrandet kommenteras avslutningsvis de särskilda frågeställningar kommunrevisionen lyfter 
fram i sin skrivelse 
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Ekonomiska konsekvenser 
De åtgärder som kommer att vidtas ska rymmas inom befintlig budget. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
 






































































































































































