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Sammanfattning
Regeringen har utsett en särskild utredare att fram till maj 2020 undersöka hur en samordnande
funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra till att öka möjligheterna att
förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till
medborgarna. Utredaren ska föreslå hur en sådan funktion kan utformas och organiseras (dir.2018:50)
och har i detta arbete stöd av en utredning. Under våren 2019 kontrakterade utredningen analys- och
forskningsföretaget Gartner i syfte att analysera övergripande it-behov för en möjlig gemensam
funktion. Uppdraget hade sin utgångspunkt i utredningens kommittédirektiv.
För att stötta analysen togs ett antal scenarier fram för dialog och diskussion. Syftet med scenarierna
var att visualisera möjliga vägar framåt samt dess för- och nackdelar. Följande alternativa inriktningar
för den gemensamma funktionen formulerades:
•
•
•

Scenario 1: Gemensam funktion för analys
Scenario 2: Gemensam funktion för analys, transaktionskonton och utbetalningar som direkt
deltagare i nationella betalsystem
Scenario 3: Gemensam funktion för analys, transaktionskonton, utbetalningar som direkt
deltagare i nationella betalsystem samt för hantering av återkravsfordringar.

För att beskriva de övergripande förmågor som den gemensamma funktionen behöver för att utföra
sitt uppdrag i ett framtida läge togs förmågekartor fram. Förmågekartorna är länken mellan de
övergripande uppdragen, funktionens inriktning och de it-behov som den gemensamma funktionen
förväntas ha.
För att fördjupa beskrivningen analyserade Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket de olika scenarierna samt gav stöd till att
identifiera möjligheter och svårigheter vid ett upprättande av en gemensam funktion. Myndigheternas
medverkan skedde med anledning av att dessa eventuellt kommer att ansluta till den gemensamma
funktionen. Dialogen med myndigheterna visade på möjligheterna med att realisera scenario 1 och 2
emedan scenario 3 bedömdes som mer utmanande och t.o.m ej önskvärt av några myndigheter. Detta
då återbetalningshantering bedömdes som utmanande att genomföra och ett område som kräver stor
verksamhetskunskap om den beslutande myndigheten. För att täcka funktionens behov av it-system
undersöktes Försäkringskassans respektive Skatteverkets nuvarande verksamhetssystem inom
området betalning. Baserat på den analys som genomfördes under uppdraget tillsammans med de båda
myndigheterna samt den dokumentation som samlades in rekommenderades inte återanvändning av
myndigheternas befintliga verksamhetssystem.
Förmågekartorna som togs fram per scenario utgjorde grunden för analysen av de övergripande itbehoven samt även den kostnadsuppskattning som gjordes. De olika it-behoven som funktionen
kommer att ha visualiserades i en övergripande systemkarta där samtliga systemförslag utgörs av
standardprodukter från den globala leverantörsmarknaden. Det finns ett antal beprövade
standardprodukter från globala leverantörer av it-system för exempelvis för dataanalys,
integrationsplattformar, transaktionskonton (Core Banking Systems) osv som sammantaget kan utgöra
den tekniska grunden för en gemensam funktion för utbetalningar.
För att upprätta och driva den gemensamma funktionen it-mässigt kommer det att behövas
investeringar för att realisera it-behoven samt medel för årliga it-kostnader. Intentionen med
kostnadsestimaten var att skapa ett underlag för att kunna värdera de olika scenarierna och få en
ungefärlig uppfattning om kostnadsläget för it-investeringar och it-kostnader vid upprättandet av en
gemensam funktion. Investeringen bedömdes vara särskilt beroende av organisationsstorleken för den
gemensamma funktionen och den önskade ambitionsnivån. Dock är även graden av komplexiteten av
de it-system som ska upphandlas, hur väl produkterna och aktörerna är etablerade på den lokala
marknaden samt de krav som ställs inom områden såsom cyber-, informations- och it-säkerhet
faktorer som kommer att påverka kostnadsbilden.
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Baserat på denna studie drogs följande övergripande slutsatser:
•
•
•
•
•

När den gemensamma funktionens uppdrag och ambition har beslutats kommer förmågekarta
och systembehov samt kostnadsestimaten kunna detaljeras och förfinas.
I dagsläget ses inga tekniska hinder i arbetet med att upprätta en gemensam funktion ur ett itperspektiv. Samtliga scenarier kan realiseras ur ett tekniskt perspektiv.
Beprövade it-lösningar finns på marknaden för att upprätta en gemensam funktion för
utbetalningar utifrån de behov som har identifierat under detta arbete.
Återanvändning av Försäkringskassans och Skatteverkets verksamhetssystem bedöms som
mindre fördelaktigt än att anskaffa it-stöd och it-tjänster till funktionen.
Krav rörande cyber-, it- och informationssäkerhet som påverkar funktionens behov av
förmågor och it-stöd behöver utredas i samband med genomförandet av en ny funktion.

Baserat på ovan beskrivna slutsatser och det genomförda arbetet föreslås följande aktiviteter
genomföras inom it-området vid uppstarten av genomförandet av en gemensam funktion för statliga
utbetalningar inom välfärdssystemen:
•
•
•
•

Validera förmågekartan och systembehov samt kostnadsestimaten efter att uppdraget för den
gemensamma funktionen är beslutat.
Undersök de it-tjänster som andra myndigheter kan erbjuda den gemensamma funktionen för
att snabba på införandet.
Validera uppskattning av organisationsstorleken när uppdraget och ambitionsnivån för
funktionen beslutats samt löpande under genomförandet av den samma.
Samla och utred frågeställningarna rörande cyber-, it- och informationssäkerhet inför
upphandling av verksamhetssystem.
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1. Inledning
Syfte och bakgrund
I Idag förekommer det att stöd felaktigt betalas ut från de svenskavälfärdssystemen till personer som
inte har rätt till det.”
Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden har uppskattat att
den anmälda bidragsbrottsligheten omfattade drygt 600 miljoner kronor 2011– 2015 för de nio största
aktörerna, däribland Försäkringskassan, arbetslöshetskassorna, Centrala studiestödsnämnden och
kommunerna (SOU 2017:37).
Försäkringskassan är bland de största utbetalande myndigheterna och genomför också utbetalningar åt
Pensionsmyndigheten. Myndigheten har en väl fungerande teknisk plattform för utbetalningar, men
står också inför vissa behov av uppgraderingar. Skatteverket är ansvarigt för att administrera det s.k.
skattekontosystemet och har för detta en väl fungerande teknisk plattform, men plattformen behöver
dock förnyas.
Regeringen har utsett en särskild utredare att fram till maj 2020 undersöka hur en samordnande
funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra till att öka möjligheterna att
förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till
medborgarna. Utredaren ska föreslå hur en sådan funktion kan utformas och organiseras (dir.
2018:50).
Utredningen ska bland annat:
•
•
•

analysera hur en samordnande funktion för systemövergripande riskanalyser, urval och
kontroller av utbetalningar från välfärdssystemen kan stärka arbetet mot felaktiga
utbetalningar och föreslå vilka statliga utbetalningar som kan omfattas av samordningen,
utreda och ta ställning till om funktionen bör ta över ansvaret för att verkställa utbetalningar
och för att driva in beslutade återkravsärenden från beslutande myndigheter samt
föreslå åtgärder inom ramen för funktionens ansvar som säkerställer att rätt utbetalning går till
rätt mottagare och i det sammanhanget undersöka om det är lämpligt att införa
transaktionskonton för statliga utbetalningar.

Utredningen önskade ett underlag inom digitaliseringsområdet. Utredningen kontrakterade därför
under vintern 2019 forsknings- och analysföretaget Gartner till stöd för utredningen kring samordning
av statliga utbetalningar från välfärdssystemen.
Syftet med uppdraget var att ta fram ett underlag inom Gartners fackområde d.v.s. digitalisering,
informationsteknik och digitala tjänster. Uppdraget hade sin utgångspunkt i utredningens
kommittédirektiv. Följande tre frågor från utredningens direktiv var i fokus för Gartners analys:
• Systemövergripande riskanalyser, urval och kontroller.
• En funktion som ansvarar för ett statligt transaktionskonto och verkställer utbetalningar.
• Driva in beslutade återkravsärenden från beslutande myndigheter.
Under uppdraget skulle Gartner:
• Utforma en målbild för att synliggöra de förmågor som den samordnande funktionen för
statliga utbetalningar från välfärdssystemen behöver för att genomföra sitt uppdrag i ett
framtida läge.
• Analysera fyra för utredningen kritiska frågeställningar; risk- och urval (data och analys),
möjligheterna att verkställa utbetalningar via transaktionskonton, hantering av beslutade
återkrav samt om någon/några av Försäkringskassans och/eller Skatteverkets nuvarande
tekniska plattformar för utbetalningar kan användas för att realisera den samordnande
funktionens tekniska målbild.
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•

•
•

Stötta utredningen genom att tillsammans med de utvalda myndigheterna,
Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket,
Pensionsmyndigheten och Skatteverket, identifiera möjligheter och svårigheter vid ett
genomförande.
Utifrån genomförda analyser och dialoger estimera investeringar och kostnader för de
produkter samt de teknikstödjande tjänster som kommer att behövas.
Sammanställa och rapportera genomfört uppdrag till utredningen samt presentera det
genomförda uppdraget vars resultat blev ett underlag till utredningen.

Tillvägagångssätt
Under uppdraget tillämpade Gartner följande tillvägagångssätt för att lösa uppgiften:
1. Framtagande av målbild och scenarier för den gemensamma funktionen
2. Analys av kritiska frågeställningar
3. Genomförande av dialog med utvalda myndigheter
4. Analys av möjligheter, svårigheter, kostnader och investeringar
5. Sammanställning och rapportering.
Därtill var Gartner under hela uppdraget bollplank till utredningen i frågor rörande bland annat
utbetalningar, betalningsmodeller, bankväsendet, bankmarknaden och andra frågeställningar som
behövde tas i beaktande under analysen. Arbetet genomfördes under perioden april till november
2019.

Steg 1. Framtagande av målbild och scenarier för den gemensamma funktionen
Analysen inleddes med att en målbild i form av en förmågekarta togs fram för en gemensam funktion
för utbetalningar inom välfärden. Den första förmågekartan omfattade alla de uppdrag som den
gemensamma funktionen skulle kunna omfatta. I början av uppdraget togs tre scenarier fram i samråd
med utredningen för att beskriva olika möjliga uppdrag för den gemensamma funktionen. Därefter
togs en förmågekarta fram per scenario för att påvisa de skillnader i förmågor som finns mellan de
olika uppdrag som den gemensamma funktionen kan komma att behöva uppbära. De olika scenarierna
utvärderades under perioden juni till augusti av Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
I senare faser av uppdraget identifierades vilka systemområden som målbilden omfattar i ett framtida
läge. Därefter redovisades de olika produkterna som är tänkbara för att realisera målbilden ur ett
tekniskt perspektiv per systemområde, se vidare appendix 3.

Steg 2. Analys av kritiska frågeställningar
För att stötta utredningens arbete genomförde Gartner följande analyser:
• Analys av hur systemövergripande dataanalyser skulle kunna genomföras i ett framtida läge
ur ett it-perspektiv, vilken inkluderades i arbetet med scenarier.
• Analys av möjligheten att verkställa utbetalningar genom att använda transaktionskonton för
alla berörda individer och eller organisationer, vilken inkluderades i arbetet med scenarier.
• Analys av hur den gemensamma funktionen tekniskt bör hantera beslutade återkrav av
felaktiga utbetalningar, vilken inkluderades i arbetet med scenarier.
• Analys av om Försäkringskassans och eller Skatteverkets nuvarande tekniska plattformar kan
användas för den tekniska målbilden, vilken redovisas i kapitel 4.
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Steg 3. Genomförande av dialog med utvalda myndigheter
Under våren 2019 genomfördes en dialog med Försäkringskassan och Skatteverket för att ta ställning
till målbilden och analysera möjligheter och svårigheter vid ett framtida genomförande. Dessa inspel
arbetades in i underlaget innan en remiss till Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden,
Migrationsverket och Pensionsmyndigheten genomfördes. Remissen genomfördes primärt för att
stämma av de slutsatser som framkommit i dialogen med Försäkringskassan och Skatteverket och få
de utvalda myndigheterna att reflektera över möjligheter och svårigheter att genomföra de olika
scenarierna. En beskrivning av scenarierna skickades ut inför remissen och ett möte genomfördes för
att stötta myndigheterna i att besvara de frågor som ställdes. Svaren från myndigheterna
sammanställdes och slutsatserna redovisas i kapitel 3 samt de sammanställda svaren i appendix 4.
Efter sommaren har dock scenarierna uppdaterats för att omfatta även verkställandet av utbetalningar
där den gemensamma funktionen antas agera som direkt deltagare i de nationella clearingsystemen.
Denna del fanns inte med i den remiss som genomförts.

Steg 4. Analys av möjligheter, svårigheter, kostnader och investeringar
Under uppdraget genomfördes en sammanställning och analys av möjligheter och svårigheter för
utvalda myndigheter att genomföra föreslagen målbild. Delar av detta underlag samlades in under
remissen till berörda myndigheter andra delar under arbetsmöten med utredningens representanter.
För att ytterligare utvärdera de olika scenarierna togs estimat för behov av investeringar och årliga
kostnader fram per scenario. Därtill genomfördes ytterligare analyser av estimaten för att pröva
rimligheten i antaganden och kalkyler. Grunden till dessa estimat var dels en jämförande analys dels
information hämtad via Gartners kunskapsdatabaser.

Steg 5. Sammanställning och rapportering
Arbetet har sammanställts kontinuerligt och två promemorior har skickats till utredningen för
granskning. Det första underlaget beskrev ingående de olika scenarierna och det andra rörde kostnader
och investeringar per scenario. Slutligen sammanställdes det genomförda uppdraget i ett dokument,
denna slutrapport. Uppdraget rapporterades till utredningen under början av oktober och därefter till
expertgruppen den 15 oktober samt slutfördes under november månad 2019.

2. Målbild för den gemensamma funktionen
Förmågekartan och dess betydelse i analysen
Denna nya gemensamma funktion förväntas i ett möjligt framtida läge ansvara för att bl.a. genomföra
analyser och i vissa fall genomföra utbetalningar för de sex berörda myndigheterna. För att kunna
utföra dessa uppdrag kommer den gemensamma funktionen att behöva ett antal förmågor, processer,
kompetenser, resurser, tjänster och en ändamålsenlig it- arkitektur. Detta stycke beskriver de kritiska
förmågor som kommer att behövas.
Under arbetet har en förmågekarta tagits fram för att stötta analysen. En förmågekarta beskriver vad
en organisation behöver ha på plats för att lösa sitt uppdrag. För området utbetalningar inom
välfärdssystemen har en förmågekarta tagits fram till stöd för dialog, se appendix 1 för detaljer.
Förmågekartan som tagits fram, se bild 1 nedan, beskriver en gemensam funktion för statliga
utbetalningar enligt utredningens uppdrag. Detta innebär att förmågekartan är tänkt att omfatta
verksamhetsförmågorna för systemövergripande riskanalys, utbetalningar, hantering av
återkravsfordringar m.fl. områden som kommer att behövas i ett framtida läge.
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Bild 1- Förmågekartan för den gemensamma funktionen

Förmågekartan för utbetalningar inom välfärdssystemen omfattar följande huvudområden:
• Hantera myndighetsefterfrågan dvs. förändra och förbättra den gemensamma funktionen för
att kunna hantera myndigheternas utbetalningar och nya/ändrade uppdrag.
• Ge råd och stöd till individer och berörda organisationer som kommer i kontakt med den nya
funktionen.
• Styrning av funktionen, vilket omfattar intern styrning och kontroll, riskhantering, juridik
m.fl. förmågor.
• Leverans av funktionen, vilket omfattar att ta emot och skicka betaluppdrag, hantera
ärendekontext, genomföra systemövergripande riskanalyser osv.
Förmågekartan är ett centralt koncept i denna analys då den visualiserar de förmågor som den
gemensamma funktionen behöver för att genomföra sitt uppdrag. Det är verksamhetsförmågorna som
ger ledning i att skapa underlag för arkitekturmålbilder som i sin tur ger möjlighet för analys av
återanvändning av befintliga system. Förmågekartan ligger även till grund för en övergripande
systemskiss där ett antal systemområden anges samt även de kostnadsestimat som tagits fram under
analysen.

Scenarier för diskussion och dialog
Baserat på det arbete som utredningen ”Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen”
genomfört och de intervjuer, arbetsmöten samt litteraturstudier som Gartner genomfört om
välfärdsutbetalningar har ett antal scenarier tagits fram för dialog och diskussion. Dessa utkast är inte
att betrakta som förslag ifrån utredningen kring utformning av en framtida funktion för gemensamma
utbetalningar utan ett medel till att stötta utredningens interna arbete, primärt inom it-området.
Analysen i denna rapport har fokuserat på tre huvudscenarion. Syftet med analysen är att visualisera
möjliga vägar framåt samt dess för- och nackdelar, som grund för ett informerat beslut. Följande
alternativ har formulerats till stöd för dialog med berörda myndigheter:
• Scenario 1: Gemensam funktion för analys,
• Scenario 2: Gemensam funktion för analys, transaktionskonton och utbetalningar som direkt
deltagare i nationella betalsystem,
• Scenario 3: Gemensam funktion för analys, transaktionskonton, utbetalningar som direkt
deltagare i nationella betalsystem samt för hantering av återkravsfordringar.
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Scenario 1: Gemensam funktion för analys
Alternativet avser att en organisation, befintlig eller ny myndighet, ges i uppdrag att bedriva
systemövergripande riskanalyser för samtliga betalningar för de anslutna statliga myndigheterna som
behandlar välfärdsutbetalningar. Scenariot innebär att en ny funktion upprättas och tar del av alla
välfärdsutbetalningar som skickas av myndighet till bank
Den gemensamma funktionens huvuduppgift i detta scenario förväntas vara att genomföra
systemövergripande riskanalyser, urval och kontroller med stöd av data som funktionen både samlar
in, förädlar och kopplar samman med andra datakällor.
Bild 2- Konceptuell bild för scenario 1

Scenario 2. Gemensam funktion för analys, transaktionskonton och utbetalningar som
direkt deltagare i nationella betalsystem
Scenario 2 bygger vidare på scenario 1 och kompletteras med stöd för transaktionskonton utöver
förmågan för systemövergripande riskanalyser. Införandet av transaktionskonton påverkar den
gemensamma funktionen ur två perspektiv:
•
•
•

Individer och organisationer kommer att vara i direkt kontakt med den gemensamma
funktionen för att ex. kunna administrera sina betal- och kontouppgifter.
Anslutna myndigheter har möjlighet att betala ut till transaktionskontot som förs av den nya
funktionen i medborgagens / organisationens namn.
Välfärdsutbetalningarna i svenska kronor verkställs direkt av den nya funktionen i det
nationella betalsystemet.
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Bild 4- Konceptuell bild för scenario 2

Den gemensamma funktionen har samma förmågor som i scenario 1, men med följande tillägg för att
kunna hantera ett mer omfattande uppdrag:
•

Den nya funktionen tillhandahåller transaktionskonton som bokför varje transaktion i en
reskontra och visar ett saldo.

•

Den nya funktionen är direkt deltagare i ett eller fler nationella betalsystem (t.ex.
dataclearing)

•

Individens eller organisationens transaktionskonto är den centrala samlingspunkten för alla
utbetalningar från välfärdsystemen. Utifrån myndighetens perspektiv har utbetalningen skett
när betalningen har registrerats på individens eller organisationens transaktionskonto.

•

Den nya funktionen kommer att hantera bankkontouppgifter genom att tillgängligöra digitala
självbetjäningstjänster (där individer och organisationer kan administrera sina
bankkontouppgifter och utbetalningspräferenser själva) och stöd för digitalt utanförstående

Scenario 3. Gemensam funktion för analys, transaktionskonton, utbetalningar som direkt
deltagare i nationella betalsystem samt för hantering av återkravsfordringar
Scenario 3 bygger vidare på scenario 2 med tilläggen hantering av återkravsfordringar samt
påminnelser via den gemensamma funktionen.
Funktionen antas erbjuda stöd enbart för processhantering och handläggning i samband med återkrav,
men har inget mandat att fatta beslut om t.ex. omprövning. Funktionen antas ta över skulden från de
anslutna myndigheterna och hantera återkrav autonomt (likt en inkassoverksamhet).
För individen eller organisationen innebär det att man har en myndighet, den gemensamma
funktionen, att vända sig till rörande utbetalningar och återkrav från välfärdssystemen.

© 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
For INTERNAL or RESTRICTED use of Regeringskansliet only.

Bild 5- Konceptuell bild för scenario 3

Den gemensamma funktionen har samma förmågor som i scenario 1 och 2, men med följande tillägg
för att kunna hantera ett mer omfattande uppdrag:
•

Den nya funktionen erbjuder stöd i handläggning av återkravsfordringar och vid påminnelser.
Därtill ger funktionen stöd vid planering av återbetalning för den enskilde individen och
organisationen.

En förutsättning för att ovanstående ska kunna realiseras it-mässigt är att den nya gemensamma
funktionen har insyn i samtliga inbetalningar för att få en bild på vilka betalningar som har skett.
Detta kan exempelvis ske via integrationer (d.v.s. automatiskt informationsutbyte) med de beslutande
myndigheternas verksamhetssystem.
För mer detaljerade beskrivningar av scenarierna se appendix 2 där delar av den promemoria som
skickats till berörda myndigheter återfinns.

Övergripande behov av it för den gemensamma
funktionen
För att kunna upprätthålla förmågorna och utföra sitt uppdrag behöver den nya funktionen tillgång till
it-system och it-tjänster som stöttar verksamhetsprocesserna från start. Under uppdraget identifierades
ett antal olika områden där it-stöd kommer att krävas i någon form. Alla it-system behöver inte finns
på plats från start och den exakta utformningen av it-landskapet kan se olika ut beroende på
ambitionsnivå, processmognad och organisatorisk storlek. Den gemensamma funktionen förväntas
successivt ersätta enklare it-stöd med mer avancerat stöd över tid för att möta behoven av ökad
processmognad, storlek och ambitionsnivå. Utbyte av information med t.ex. andra myndigheter,
medborgare, organisationer, m.fl. sker via tekniska gränssnitt så kallade integrationer.
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Bild 6- Systemkarta för den gemensamma funktionen

It-stöd för att hantera myndighetsefterfrågan
Till en början kommer anslutna myndigheter att efterfråga både information från den nya funktionen
men även att kunna skicka sina utbetalningsuppdrag till funktionen för analys. För att kunna göra det
effektivt behövs en integrationsplattform som möjliggör ett säkert, transpararent och kontrollerat
informationsutbyte mellan myndigheterna, berörda finansinstitut och den nya gemensamma
funktionen.

Ge råd och stöd
I scenario 1 har den nya funktionen enbart kontakt med anslutna myndigheter och offentliga aktörer i
samband med analysuppdraget. Behovet av kundtjänst är därför begränsat. Det kommer behövas ett
enklare systemstöd som t.ex. en webbplats som kommunicerar funktionens uppdrag och kontaktytor i
form av telefoni, e-post och brev.
I scenario 2 och 3 är behovet för råd och stöd större då individer och organisationer står i direkt
kontakt med den nya funktionen. I det läget förväntas att den nya funktionen behöver kunna svara på
frågor som kan komma från individer/organisationer och myndigheter i samband med funktionens
uppdrag (t.ex. användahjälp, frågor kring transaktionskonto, återkrav, publikationer m.m.). Antingen
direkt av individen och/eller av anslutna myndigheter. Utformningen av it-stöd för området kan skilja
sig något beroende på förväntade e-post- och samtalsvolymer samt servicenivåer. Ifall den nya
funktionen upprättar förmågan kommer it-stöd i form av en webbplats (inkl. mobilapp) för allmän
information behövas tillsammans med tillgång till självbetjäning. Därtill behövs it-stöd lämpligt för
ett kundcenter.

Leverans av funktionen
Området omfattar it-stöd som är grundläggande för att funktionen ska kunna genomföra sitt uppdrag. I
scenario 1 är det framförallt stöd relaterat till datalagring, dataanalys och datavisualisering som
kommer att behövas. Verktygen för dataanalys och visualisering kan vara av enklare karaktär från
start. Däremot kommer effektiv datalagring av stora datamängder att vara viktigt från början.
I scenario 2 tillkommer it-stöd i form av ett reskontra och betalmotor att behövas. Kundreskontran
behövs för att tillhandahålla ett transaktionskonto per individ eller organisation. Betalmotorn behövs
för att kunna verkställa utbetalningar som direkt deltagare i nationella clearingsystem samt
genomförande av så kallad avveckling gentemot Riksbanken.
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I scenario 3 tillkommer it-stöd för återkravshantering, vilket innebär ett behov av ett process- och
dokumenthanteringssystem. För att kunna hantera detta område tillkommer ett antal integrationer med
de beslutande myndigheternas verksamhetssystem.
Gemensamt för alla scenarion är it-stöd som används direkt av it-organisationen i den nya funktionen.
Dessa består av it-stöd för utveckling, drift och övervakning av de it-system som används av
verksamheten.

Styrning av funktionen
Om den nya funktionen blir en egen myndighet kommer det att behövas it-stöd för att stötta styrning
och ledning av funktionens egen verksamhet. De flesta stabsfunktioner i dagens verksamheter
använder framförallt produktivitetsverktyg som t.ex. Microsoft Office för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter. Därtill kommer det att behövas it-stöd för att följa upp funktionens ekonomi och
personal.

3. Slutsatser från dialogen med utvalda
myndigheter
Under perioden juni till augusti 2019 utvärderade Arbetsförmedlingen, CSN, Migrationsverket och
Pensionsmyndigheten de olika scenarierna samt gav stöd till att identifiera möjligheter och svårigheter
för ett upprättande av en gemensam funktion för statliga utbetalningar inom välfärden. Medverkan
skedde med anledning av att ovannämnda myndigheter eventuellt kommer att vara anslutna till den
gemensamma funktionen och förmedla sina utbetalningar via den nya myndigheten.
Systemövergripande dataanalyser
För området systemövergripande dataanalyser finns två övergripande slutsatser. Den första är att det
behövs data av hög kvalitet från olika källor för att kunna skapa insikter med systemövergripande
dataanalyser. Den gemensamma funktionen behöver därför få tillgång till ytterligare data utöver den
information som finns kring ex. genomförda utbetalningar för en individ. Den andra slutsatser är att
Gartner kunde inte identifiera några uppenbara tekniska hinder för att upprätta systemövergripande
dataanalyser. Genom att skapa tekniska integrationer kan de beslutande myndigheterna leverera data
till den nya funktionen. De hinder som finns är främst juridiska då uppbyggnad av integrationer och
andra tjänster för informationsutbyte går relativt snabbt.
Transaktionskonton
Ur de utvalda myndigheternas perspektiv är det viktigt att ingen ytterligare ledtid uppstår mellan
beslut av utbetalning och genomförandet av densamma. Frågan uppkommer med anledning av att det
tillkommer en aktör i betalningsflödet som inte funnits förut. Nu går flödet från den beslutande
myndigheten direkt till banken som förmedlar betalningen till individen eller organisationen. I nästa
steg ska en ny myndighet tas med i flödet mellan den beslutande myndigheten och individen. Med rätt
teknisk lösning och hög grad av automatisering anser Gartner dock tillkommande ledtid vara minimal
och icke väsentlig för en snabb utbetalning.
En stor vinning är att en ny myndighet (med transaktionskonto) samlar all betalinformation och
hantering av densamma hos en part inom staten. Det kommer att bespara myndigheterna tid i
hanteringen av organisationers och individers betalinformation.
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Verkställa utbetalningar
Flera av myndigheterna nämnde i sina remissvar Riksgälden respektive Riksbanken som aktörer som
behövde kontaktas för att fördjupa dialogen kring utbetalningar inom välfärdsområdet. Riksgälden är
den enda aktören i offentlig sektor som är direkt deltagare i nationella betalsystem 1. I ett framtida läge
kommer den nya funktionen att behöva vara kopplad till Riksgäldens cashpoolsystem och det bör
finnas lärdomar att inhämta hos den myndigheten.
Hantera återkrav
Flera av de utvalda myndigheterna beskrev återkravsfordringar som ett komplicerat område för en ny
gemensam funktion att hantera samlat ur ett lagstiftnings-, verksamhets- och it-perspektiv. Hantering
av återkrav kräver nämligen verksamhetskunskap kring det specifika området, vilket blir ett stort
ansvar för en gemensam funktion med ansvar för flera anslutna myndigheter.
Det som denna rapport fokuserar på är it-perspektivet, vilket innebär att de lagar som reglerar området
läggs åt sidan. Dock är verksamhetsperspektivet viktigt att ta med då återkravshantering till stor del
utgörs av en manuell hantering med stöd av handläggarnas kunskap kring ärenden och tillgång till
ärendeinformation. Hos ex. Försäkringskassan arbetar cirka 80 medarbetare 2 enbart med detta område
och med stöd av flera olika it-system. Att återkravsfordringar till stor del verkar vara en manuell
hantering innebär att det finns en potential till automatisering och digitalisering för området. Dock får
man inte underskatta komplexiteten då åtekravhantering är ett område som kräver djup
verksamhetskunskap hos handläggaren. En digitalisering av dagens manuella steg eller automation
kommer att öka effektivitet i processerna, men inte lösa behovet av djup verksamhetskunskap.

4. Återanvändning av befintliga myndigheters
verksamhetssystem
Under perioden maj till oktober har möjligheter och hinder för återanvändning av befintliga
myndigheters verksamheter undersökts. Försäkringskassans respektive Skatteverkets
verksamhetssystem har varit i fokus för uppdraget. En inriktning som beslutades innan uppdraget
startades.
Analysen för återanvändning har genomförts utifrån följande perspektiv:
•

Strategiskt perspektiv – Vilken roll har de undersökta verksamhetssystemen i relation till dess
nuvarande myndighets verksamhetstrategi och målsättningar?

•

Verksamhetsperspektiv – På vilket sätt möjliggör verksamhetssystemen ett effektivt och
produktivt verksamhetsstöd till den nuvarande myndigheten?

•

Teknisk snabbhet och förändringsförmåga – Vilken roll har verksamhetssystemen i dag i
relation till den nuvarande myndighetens kontinuerliga förbättringsprocess. Stöttar
verksamhetssystemet i arbetet med ständiga förbättringar?

•

Införandetid, kostnads- och riskperspektiv – Kommer valet av en befintlig myndighets
nuvarande verksamhetssystem att förenkla eller försvåra införandet, öka eller minska
kostnader respektive risker?

Den första frågeställningen kopplat till återanvändning är relaterad till den långsiktiga strategiska
riktningen av både den befintliga myndigheten och den nya funktionens verksamhet.

1

Källa: Bankgirot (Deltagare i Bankgirotsystemet)

2

Källa: Försäkringskassan
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Återanvändning av verksamhetssystem skulle troligen skapa en situation där både befintliga
myndigheter och den nya funktionen har ett strategisk beroende till varandras verksamhetssystem.
Nya krav, strategiska vägval, kostnader, underhåll och vidareutveckling behöver då prioriteras och
koordineras mellan två eller flera myndigheter. Om myndigheternas generella riktning och behov inte
är inriktade mot samma målsättning kan betydande samordningsproblem komma att uppstå.
Gartners forskning inom transformation av kritiska affärssystem visar att på kort sikt verksamheter
upplever längre beslutsprocesser pga av flera involverade parter och utmaningar att prioritera framtida
utvecklingsplaner mellan parterna. De långsiktiga konsekvenserna kan riskera bli en dyr och långsam
separation av de gemensamma verksamhetssystemen.
En annan frågeställning kopplat till verksamhetssystemen är förmågan att leverera ett effektivt
verksamhetsstöd. Ett huvudsyfte med den nya funktionen är att genomföra systemövergripande
riskanalyser. Idag har varken Skatteverket heller Försäkringskassan en infrastruktur för
systemövergripande analyser på plats d.v.s. en heltäckande infrastruktur som kan erbjuda den nya
myndigheten en helhetstjänst. Visserligen genomför båda myndigheterna riskanalyser idag och
särskilt Försäkringskassan har tillgång till teknik för avancerad analys, dock är inte analysverktygen
uppsatta för att kunna erbjuda en helhetstjänst i dagsläget. Vidare har utredningen identifierat ett
behov av åtkomst till ytterligare datakällor, som inte finns hos Försäkringskassan idag av olika skäl.
Samma diskrepans finns för den betalinfrastruktur som behövs för att verkställa betalningar som
deltagare i betalsystem. Varken Skatteverket eller Försäkringskassan är direktanslutna idag, utan
skickar betaluppdrag till Swedbank eller Danske bank som sedan verkställer betalningar.
Vidare består Försäkringskassans lösning för likvidhantering av ett antal olika system med olika delar,
där vissa delar anses vara tekniskt uttjänta 1. Ett system som inte stöttar verksamheten effektivt
kommer alltid upplevas som en otillfredsställande lösning. Inget av dessa system byggdes för att
hantera transaktionskonton på det sätt som den gemensamma funktionen behöver och de fyller andra
huvudsyften i nuläget. Det är oklart hur implementering av transaktionskonton i något av dessa
system skulle påverka förändringsbehov i det valda systemet.
En annan frågeställning handlar om teknisk snabbhet och förändringsförmåga. Utan att återupprepa
det som redan omnämns så finns det idag teknik på marknaden som har mycket högre teknisk
flexibilitet, än de systemen som Försäkringskassan idag använder sig av 2. Skälet är att både
Försäkringskassan och Skatteverket är stabila verksamheter med lång historia och system som har
varit i drift under flera decennier. Här behövs ett övervägande kring hur den nya funktionens ansvar
kommer att förändras, vidareutvecklas och utökas över tid samt vilken teknisk flexibilitet som behövs
för att möta behoven. Generellt kräver mindre organisationer ofta en högre teknisk flexibilitet
eftersom deras interna beslutsprocesser inte är lika komplexa och den kontinuerliga
förändringsprocessen kan ske i en högre hastighet jämfört med större organisationer 3. Det är tveksamt
om Skatteverkets eller Försäkringskassans nuvarande it-landskap har den tekniska flexibilitet som den
nya funktionen behöver.
De avslutande frågeställningarna handlar om kostnads- och införandreaspekter. Kostnader och
införandetid är nära kopplat till den överordnade komplexiteten som hela åtagandet medför. Baserat
på analysen av en implementering anses att en återanvändning av Försäkringskassans eller
Skatteverkets infrastruktur skapar ett relativt komplext scenario, som innefattar signifikant funktionell
förändring av kritiska system hos den myndigheten som blir vald. Detta kommer även medföra ett
behov av tillkommande system som idag inte finns hos den valda myndigheten. Att ett sådant scenario
blir mer kostnadseffektivt eller enklare att implementera är ingen självklarhet och det behöver
övervägas med kritiska ögon.

1

Källa: Försäkringskassan

2

Delar av Försäkringskassans nuvarande infrastruktur bygger på mycket gammal teknik

3

Källa: Gartners forskning kring start-ups
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Utöver det är det långsiktiga perspektivet på en gemensam it-infrastruktur mellan den befintliga
myndigheten och den nya funktionen mycket beroende på deras möjlighet att styra och samordna
både verksamheter mot gemensamma mål och strategiska prioriteringar för att utveckla itinfrastrukturen vidare. Här har synergier identifierats, där den nya funktionen kan hjälpa till att
förenkla infrastrukturen hos den befintliga myndigheten men inget överlapp som tydligt pekar på att
återanvändning är önskvärd av båda parter.
Återanvändning av Försäkringskassans verksamhetssystem
Försäkringskassans uppdrag har beröringspunkter med den nya funktionens uppdrag dock finns det
skillnader. Dessa skillnader kan komma att skapa prioriteringsproblem i vidareutveckling av
gemensamma verksamhetssystem t.ex. rörande budget, krav, prioritering, funktioner, m.m. 1
Försäkringskassans verksamhetssystem delas i viss omfattning, men ofta av historiska skäl 2 såsom för
Pensionsmyndigheten. Ett effektivt och konsoliderat stöd för den nya funktionens behov såsom ex.
analys, transaktionskonton och återkrav finns inte på plats idag eller är fördelat på flera olika system.
Försäkringskassan moderniserar sitt systemstöd inom olika områden. Dock finns det ett stort antal
system som bygger på gammal teknik som den nya funktionen kan komma att behöva använda. Dessa
systems förändringsförmågor är begränsade jämfört med moderna system. Försäkringskassans
analysplattform är dock avancerad och nyttjande bör utredas mer i nästa steg av utredningens arbete 3.
Baserat på de möten som genomförts under uppdraget med Försäkringskassan samt den
dokumentation som samlats in och med stöd av ovan resonemang är bedömningen att en
återanvändning av myndighetens befintliga verksamhetssystem inte kan rekommenderas.
Återanvändning av Skatteverkets verksamhetssystem
Skatteverkets uppdrag har beröringspunkter med den nya funktionens uppdrag dock finns det
skillnader 4. Dessa skillnader kan komma att skapa prioriteringsproblem i vidareutveckling av
gemensamma verksamhetssystem t.ex. rörande budget, krav, prioritering, funktioner, m.m.
Skatteverket moderniserar sitt systemstöd inom olika områden. Dock finns det ett stort antal system
som bygger på gammal teknik som den nya funktionen kan komma att behöva använda. Dessa
systems förändringsförmågor och är begränsad jämfört med moderna system.
Baserat på de möten som genomförts under uppdraget med Skatteverket samt den dokumentation som
samlats in och med stöd av ovan resonemang är bedömningen att en återanvändning av myndighetens
befintliga verksamhetssystem inte kan rekommenderas.

5. Etableringen av en gemensam funktion ur ett itperspektiv
Innan en gemensam funktion för statliga välfärdsbetalningar kan upprättas behöver ett antal
övergripande beslut fattas rörande ex. uppdrag för den gemensamma funktionen, budget,
ambitionsnivå, geografisk placering och antal ansluta myndigheter. Utkomsten av dessa beslut
kommer att påverka behovet av förmågor, it-system och tidplanen för upprättandet av funktionen.

1

Källa: Försäkringskassans uppdragsbeskrivning

2

Pensionsmyndigheten var tidigare del av Försäkringskassan

3

Gartners bedömning baserad på intervjuer med nyckelpersoner på Försäkringskassan

4

Källa: Skatteverkets uppdragsbeskrivning
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För att underlätta analysen av behoven av it och tidsåtgången för etableringen har följande antaganden
gjorts kring förutsättningarna vid upprättandet av den gemensamma funktionen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Funktionen blir en egen myndighet eller blir fristående från andra myndigheter med en
styrning som medger att funktionen fattar beslut kring sitt eget it-landskap utan att vara
beroende av andra parter.
Funktionen förväntas starta med att en generaldirektör eller motsvarande ledningsperson
tillsätts, följt av delar av högsta ledningen samt att funktionen därefter kommer att växa i takt
med dess rekryteringar.
Den gemensamma funktionen har från start avtal rörande it-arbetsplatser med någon part
såsom ex. Försäkringskassan som idag har uppdraget att erbjuda andra myndigheter detta
samt tillgång till produktivitetsverktyg (samverkansverktyg, kalkylstöd, textredigering,
videokonferens, dokumentlagring osv.).
Funktionen satsar på hög grad av automatisering och digitalisering för att minska ledtid och
öka kostnadseffektivitet
Funktionen planerar inte för att återanvända några verksamhetssystem från vare sig
Försäkringskassan eller Skatteverket för sin verksamhet.
Funktionens HR-system, ekonomisystem, bokföring och löner hanteras av ex. Statens
Servicecenter.
Funktionen har tillgång till ramavtal för externt stöd inom it-området vid upprättandet av
funktionen så att strategiarbete och it-upphandling kan påbörjas omgående.
Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket ansluter till myndigheten i takt med att verksamhetssystem kommer på plats.
Inför upprättandet av den gemensamma funktionen går utredningen in i förberedande fas där
planering och upprättandet av it-infrastrukturen genomförs för att säkerställa att den nya
myndigheten kan öppnas i tid till fastlagt startdatum.

Inför beslut om inrättande av en gemensam funktion
Inför funktionens första dag behöver infrastrukturen upprättas och funktionen behöver få tillgång till
telefoner, it-arbetsplatser, telefonväxel osv. Därtill behövs verksamhetssystem för styrning av
funktionen dvs. ekonomisystem och HR-system finnas på plats från start.
Om möjligt bör upphandlingen av verksamhetssystem påbörjas redan innan funktionen har inrättats. I
detta tidiga skede kan en behovsanalys rörande de tänkta verksamhetssystemen påbörjas med fokus på
datahantering, integration och transaktionskonton. Därtill kan utredningen rörande utbetalningar och
betalinfrastrukturen fördjupas så att berörda myndigheter, Riksgälden och Riksbanken m.fl. aktörer
kan börja ta ställning till de it-förändringar som är att förvänta. Detta förutsätter att den nya
myndighetens uppdrag är tydliggjort och kommunicerat.
Inför beslut om inrättandet bör de berörda beslutande myndigheterna Arbetsförmedlingen, CSN,
Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket äska budget och
resurser för att planera för de ändringar som kommer att påverka deras respektive infrastruktur. Givet
de budgetcykler som finns bör detta ske året innan den gemensamma funktionens första år.

Under den gemensamma funktionens första år
Behovet av it kommer att öka över tid, men till en början bör tillgång till en it-arbetsplats och
produktivitetsverktyg såsom kalkylprogram, e-postfunktionalitet och samverkansverktyg m.fl. enklare
verktyg räcka för de som arbetar inom den gemensamma funktionen. Till en början förväntas
funktionen fokusera på att skapa grundläggande rutiner kring styrning, ledning och uppföljning samt
påbörja och genomföra ett stort antal rekryteringar.
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Så fort att de första analytikerna rekryterats påbörjas arbetet med att ta fram modeller för
systemövergripande riskanalyser. Till en början används enklare verktyg för analys och rapportering
såsom produktivitetsverktyg, fristående databaser och vanliga kommersiella statistikprogram.
Informationsinhämtning med stöd av filbaserad överföring av betalningshistorik från de beslutande
myndigheterna kan påbörjas, men det finns begränsningar kring hur stora datavolymer som
funktionen kan hantera utan verksamhetssystem för analys och datahantering.
Under den gemensamma funktionens första år, egentligen så snart som möjligt, bör upphandlingen av
verksamhetssystem påbörjas. Upphandlingen föregås med fördel av ett strategiarbete omfattandes
åtminstone en behovsanalys rörande verksamhetssystemen, en marknadsanalys kring utbudet av
produkter och leverantörer samt framtagandet av en detaljerad strategi och plan för genomförandet av
upphandling. Se appendix till denna rapport som beskriver produktområden och leverantörer för
systemkartan ovan som kan användas som utgångspunkt.
En upphandlingsstrategi utformas så att den täcker de verksamhetssystem som behövs kopplat till den
gemensamma funktionens uppdrag såsom analysverktyg, process- och dokumenthantering osv. Ju mer
omfattande uppdrag som funktionen får (analys, transaktionskonto, betalinfrastruktur osv) desto
längre tid förväntas funktionen behöva lägga på upphandling av verksamhetssystem.
Bild 7 – Illustration av den it-mässiga etableringen av den gemensamma funktionen

Under den gemensamma funktionens andra år
Under den gemensamma funktionens andra år förväntas ett antal upphandlingar pågå och
förhoppningsvis kan några verksamhetssystem successivt implementeras för att öka stödet till
funktionens verksamhetsprocesser. Upphandlingarna av verksamhetssystem förutsätts pågå under
minst två år och ske i enlighet med LOU. Därefter följer själva införandeperioden där generella
införandetider för nya tekniska förmågor är från 1 till 5 år, men med goda förutsättningar kan detta
kortas ned. Om bemanning och snabba beslutsvägar finns på plats, projektets omfattning är beslutat
vid start, leverantörerna har resurser, det är korta leveranstider för tekniska miljöer och begränsad
testning osv. kan tiden kortas ned.

Under år 3 och framåt
Under den gemensamma funktionens tredje år pågår analys och rapportering av de statliga
utbetalningarna inom välfärdsområdet. Mot slutet av år 3 kan de första myndigheterna ansluta sig och
de första individerna eller organisationerna få sina utbetalningar via ett transaktionskonto upprättat av
den gemensamma funktionen. Myndigheten har även upprättat rutiner för verksamhetsutveckling och
genomför kontinuerlig vidareutveckling av verksamhetssystemen.
Efter år 3 fortsätter den gemensamma funktionen att implementera verksamhetssystem vart
efterupphandlingarna färdigställs.
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Myndighetens organisation fortsätter att växa och uppdraget utökas till att omfatta alla 6 beslutande
myndigheter och alla berörda individer och organisationer som tar emot statliga utbetalningar inom
välfärdsområdet.

6. Kostnader relaterade till it för en gemensam
funktion
Intentionen med estimaten var att skapa ett underlag för att kunna värdera de olika scenarierna och få
en ungefärlig uppfattning om kostnadsläget för it-investeringar och it-kostnader vid upprättandet av
en gemensam funktion. Syftet var inte att ta fram ett underlag till faktiska anslag för it-budget för en
eventuell ny myndighet med ansvar för den gemensamma funktionen.
Beräkningarna ska ses som estimat med en felmarginal på över 30 %. En starkt påverkande faktor är
slutgiltigt val av ambitionsnivå för funktionen, målarkitektur, produkter och driftsform. Om
marknadens dyrare standardsystem väljs genomgående finns det en stor risk av att dessa inte ryms
inom de estimat som detta underlag innehåller. Därtill finns det risker med att kunskapen kring vissa
it-system, såsom t.ex. nischprodukter för betalsystem, är svåra att hitta inom Sveriges gränser, vilket
ställer större krav på beställaren.
För estimering har Gartners datakällor och kunskaper använts som ingångsvärden. Därtill har statens
olika budgetanslag och myndigheters kostnader analyserats för att säkerställa att estimaten kan anses
vara rimliga.

Ingångsvärden till estimaten och jämförelse med andra myndigheter
Ett avgörande ingångsvärde för de estimat som tagits fram är den förväntade storleken på den
gemensamma funktionen, d.v.s. hur många anställda och vilka it-investeringar som behövs för att
genomföra uppdraget på ett effektivt sätt. Behovet av investeringar är direkt avhängigt av vilket
uppdrag som funktionen får och vilka förmågor som den gemensamma funktionen behöver för att
genomföra sitt uppdrag.
För att skapa ett resonemang kring möjlig storlek på den framtida funktionen har en jämförelse med
andra relevanta svenska myndigheter utförts. De myndigheter som valts har uppdrag som på olika sätt
omfattar systemövergripande riskanalyser, utredning, inspektionsansvar, handläggning inom det
sociala området osv.
Följande svenska myndigheter ingick i jämförelsen; Jämställdhetsmyndigheten, Nämnden mot
diskriminering, Statens väg och transportforskningsinstitut, Trafikanalys, Myndigheten för digital
förvaltning, Myndighet för vård och omsorgsanalys, eHälsomyndigheten, Datainspektionen,
Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar (Tillväxtanalys), Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden, Riksgälden och Lotteriinspektionen. Statistiska centralbyrån och statens
servicecenter exkluderades på grund av sina breda uppdrag. Utfall och observationer från jämförelsen:
•
•
•

Antalet anställda har en stor spridning mellan de olika myndigheterna.
Kalibrerade medianvärdet för myndigheterna är 72 heltidsanställda medarbetare.
Medianvärdet för budgetanslagen 2018 uppgick till 80 100 tkr.

Med stöd av ovanstående observationer sätts scenario 2, vilket primärt omfattar analysförmåga och
transaktionskonton, som ett riktmärke, d.v.s. den gemensamma funktionen bör då vara nära
medianvärdet av myndigheternas storlek vilket omfattar 72 heltidsekvivalenter. För att den nya
funktionen ska kunna tillhandahålla en betalinfrastruktur uppskattas ytterligare 8 medarbetare
behövas. Detta för att den nya funktionen ska kunna vara en direkt deltagare i de nationella
clearingsystemen. Scenario 2 förväntas alltså ha totalt 80 heltidsanställda medarbetare.
Efter att scenario 2 satts som ett riktmärke för analysen estimerades sedan personalstyrkan och årligt
budgetestimat för scenario 1 och 3. I tabell 1 nedan hittas de uppskattningar som gjort per scenario.
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Tabell 1: Översikt uppskattningar per scenario
Uppskattningar

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

42 st

80 st

150 st

Årligt budgetestimat (tkr)

47 000

90 000

168 000

Faktor

-47%

-

+87%

Antal heltidsanställda

Notera att dessa siffror ska anses som en första indikation (osäkerhet >30%) givet de
osäkerhetsmomentet som finns vid upprättandet av en ny funktion samt de få faktiska exempel som
finns att ta lärdomar ifrån.
Som en del av analysen har uppskattningar av antalet anställda genomförts per huvudförmågor som
den gemensamma funktionen behöver för att genomföra sitt uppdrag. Detta för att verifiera
rimligheten i resonemanget kring antalet anställda som vid första anblicken kan verka väl tilltaget. I
tabell 2 redovisas en indikativ fördelning av personalstyrkan för de olika verksamhetsförmågorna som
funktionen behöver. För mer detaljerade beskrivningar av de olika verksamhetsförmågorna, se
appendix 1 som innehåller förmågorna i en s.k. förmågekarta.
Tabell 2: Översikt antal heltidsanställda per scenario och huvudförmåga:
Huvudförmåga

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Hantera myndighetsefterfrågan omfattar att ge stöd
till anslutna myndigheter

4

4

8

Ge råd och stöd till individer och/eller andra
organisationer

4

27

27

Styrning och administration omfattar att leda och
utveckla den egna funktionen.

10

13

17

Leverans av funktionen omfattar de förmågor som
behövs för att genomföra den gemensamma
funktionens uppdrag

24

36

98

SUMMA

42

80

150

En väsentlig skillnad mellan scenario 1 och scenario 2 är införandet av transaktionskonton och
ansvaret för att verkställa utbetalningar. Ansvaret kring transaktionskonton omfattar överflyttningen
av ansvaret för administration av kontouppgifterna från de beslutande myndigheterna till individer
och ev. berörda företag och/eller organisationer. Detta medför även ett större åtagande för den nya
funktionen kring att ge råd och stöd till berörda individer, företagare och myndigheter.
Den nya funktionen kommer att, i och med scenario 2 och 3, behöva ge service till individer och
organisationer kring bland annat administration av kontouppgifter och felsökning rörande
utbetalningar. Dessutom behövs ytterligare bemanning för att hantera den betalningsinfrastruktur som
behövs för att verkställa utbetalningar i scenario 2 och 3. Enligt Internetstiftelsens senaste
undersökning (Svenskarna och internet 2019) finns det fortfarande individer (främst äldre) som inte
deltar i användning av digitala tjänster och har ett behov av stöd för att kunna ändra sina
kontouppgifter på andra sätt än via webben eller mobila lösningar.
Scenario 3 omfattar även ett gemensamt processtöd för påminnelse- och återkravshantering för
samtliga berörda myndigheter, vilket innebär en ökning av antalet anställda. Idag arbetar ungefär 70
personer med en liknande arbetsuppgift hos Försäkringskassan, vilket medför att siffran på föregående
sida, totalt 150 anställda, kan uppfattas som låg.
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Viss effektivisering kan dock förväntas då den gemensamma funktionen förutsätts vara helt digital
från start med minsta möjliga antal manuella steg och så lite pappersburen information som möjligt.
Vänligen notera att detta är ett teoretiskt estimat till stöd för utredningens vidare arbete och att det är
framtaget med stöd av öppna källor. Regeringskansliet kan ha tillgång till andra källor med
information kring de statliga myndigheterna, men kan vid behov använda ovan resonemang till stöd
för vidare arbete.
Under arbetet analyserades även kostnader för upprättande och drift av it i samband med den nya
funktionen. Generellt är det utmanande att uppskatta investeringsbehov och driftskostnader utan
detaljerade krav. Ambitionsnivå, användning av standardfunktionalitet kontra anpassningar, mängden
av processutveckling och utredning, integration, servicenivåer i drift m.m. kan påverka det faktiska
utfallet kraftigt. Samtidigt finns det få liknande funktioner i andra länder som kan jämföras med den
nya funktionen.
För att kunna fördjupa dialogen kring kostnader har även andra aktörer med vissa likheter med den
nya funktionens arbetsuppgifter analyserats. Dessa består av både offentliga och finansiella aktörer i
Sverige. Ytterligare lärdomar har hämtats från bland annat Försäkringskassan, Skatteverket,
Riksgälden och Nemkontosystemet i Danmark för att kalibrera analysen ytterligare. Slutligen bröts
uppskattningen ned med hjälp av Gartners benchmarkdata inom it.

Den nya funktionens it-kostnader
Med ovan resonemang rörande förväntad storlek på den gemensamma funktionen och förväntat antal
medarbetare har de årliga kostnaderna för it estimerats med stöd av Gartners datakällor. Dessa estimat
avser förväntade årliga kostnader för it-området, vilket omfattar de it-funktioner och de
tekniskstödjande tjänster som kommer att behövas.
Estimaten har baserats på data från Gartners experter (benchmarkingexperter) som i sin tur baseras på
uppgifter från över 3 000 organisationer i hela världen. Dessa uppgifter uppdateras årligen och därtill
finns både svensk och branschspecifik information att tillgå.
Estimaten omfattar följande områden :
•
•
•
•
•
•
•

Datacenter: Löpande kostnader för datahallar.
It-arbetsplats: Löpande kostnader för it-arbetsplatser såsom bärbara datorer, skärmar, m.m.
It-support: Löpande kostnader för första linjens it-support.
Nätverk: Löpande kostnader för nätverk och telefoni.
Applikationsutveckling: Löpande kostnader för applikationsutveckling.
Applikationssupport: Löpande kostnader för andra och tredje linjens applikationssupport.
It-styrning, ekonomi och administration: Löpande kostnader för it-styrning, ledning och
administration.
Kategori

Procentandel

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Datacenter

20%

1540

2960

5520

it-arbetsplatser

10%

770

1480

2760

it- support

6%

462

888

1656

Tele- och datanätverk

11%

847

1628

3036

Applikationsutveckling

24%

1 848

3 552

6624

Applikationsförvaltning

18%

1 386

2 664

4968

it-styrning, ekonomi och
administration

11%

847

1 628

3036

SUMMA (tkr)

100%

7700

14800

27 600
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Det initiala investeringsbehovet
Engångskostnaderna vid it-investeringar är utmanande att värdera och kan skilja sig avsevärt mellan
branscher, projekttyper och organisationer. Exempelvis kan följande faktorer komma att påverka
utfallet av en investering inom it-området:
• Graden av komplexiteten av de it-lösningar som ska upphandlas samt hur många
upphandlingsområden (produkter), såsom ärendehantering, integrationslösningar osv., som
omfattas.
• Hur väl produkterna och aktörerna är etablerade på den lokala marknaden samt om
marknadens aktörer har erfarenhet av att arbeta med offentlig sektor.
• Beställarorganisationens bemanning och tidigare erfarenheter av upphandling och/eller
produkterna.
• De krav som ställs inom områden såsom cyber-, informations- och it-säkerhet eftersom dessa
krav är särskilt kostnadsdrivande.
Därtill ökar risken för budgetöverskridningar och förseningar med projektets storlek enligt Gartners
experter inom upphandling och inköp.
Med stöd av Gartners benchmarkingdata för utvecklingskostnader, s.k. funktionspoängsanalys, har
tabell 4 tagits fram. Estimatet innehåller en bedömning kring investeringsnivåerna vid upprättandet av
den gemensamma funktionen. Det avser att en initial investering är till följd av en viss årlig
underhållskostnad som upprättas över tid. Analysen visade att nya finansiella aktörer lyckas att öka
underhållskostnader med cirka 40-60% per år organiskt som sätter ett riktmärke om den maximala
införandetiden.
Det totala investeringsestimatet är baserat på olika simuleringar av möjliga utfall av scenario 2 i
samband med en införandetid mellan 2 (minimum) och 7 år (maximum), riskfaktorer och resulterande
förvaltningskostnader enligt uppskattningen ovan. Uppskattningen för Scenario 1 och 3 har gjorts
baserat på scenario 2, genom att bibehålla storleken i uppskattningen för organisationen och
årsbudget.
Kostnad

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Mjukvara

18 150

34 800

65 100

Hårdvara

12 150

23 250

43 350

Personal

45 450

87 150

162 600

Initial it-investing (tkr)

75 750

145 200

271 050

Investering Införande
(Verksamhet + it) (tkr)

151 500

290 400

542 100

Det finns idag inga enkla sätt att beräkna nödvändiga investeringar för it-system. Prismodeller skiljer
sig mycket från leverantör till leverantör och Gartner ser en generell trend att engångslicenser väljs
bort till förmån för abonnemang och leasing av it-utrustning och mjukvara. Under arbetet användes
olika metoder för att uppskatta och validera investeringsbehovet. Dessa inkluderar erfarenheter av
andra genomföranden, statistisk fördelning och simulering.
Av det totala investeringsbehovet utgörs cirka 50 % av it-utrustning och implementering. Resterande
investeringar är tillhörande verksamhetsaktiviteter som kravställning, förändringsledning, utrullning,
acceptanstester och utbildning i samband med it-stödet. Tillkommande kostnader för lokaler,
arbetsplatser m.m. har inte estimerats.
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7. Slutsatser och förslag till nästa steg
Övergripande slutsatser
Baserat på denna studie av en ny gemensam funktion för statliga utbetalningar inom välfärdssystemet,
omfattandes bl.a. studier av de förmågor som krävs för funktionen, marknadens möjligheter för itsystem, möjligheterna kring återanvändning har följande slutsatser formulerats:
•
•
•
•
•

När den gemensamma funktionens uppdrag och ambition har beslutats kommer förmågekarta
och systembehov kunna detaljeras och förfinas.
I dagsläget ses inga tekniska hinder i arbetet med att upprätta en gemensam funktion ur ett itperspektiv. Samtliga scenarier kan realiseras ur ett tekniskt perspektiv.
Återanvändning av Försäkringskassans och Skatteverkets verksamhetssystem bedöms som
mindre fördelaktigt än att anskaffa it-stöd och it-tjänster till funktionen.
Beprövade it-lösningar finns på marknaden för att upprätta en gemensam funktion för
utbetalningar utifrån de behov som har identifierat under detta arbete.
Krav rörande cyber-, it- och informationssäkerhet som påverkar funktionens behov av
förmågor och it-stöd behöver utredas i samband med genomförandet av en ny funktion.

När den gemensamma funktionens uppdrag och ambition har beslutats kommer
förmågekarta och systembehov kunna detaljeras och förfinas
Behovet av it-system är avhängigt det uppdrag och de ambitionsnivåer som sätts för den
gemensamma funktionen. Ett förtydligande av uppdrag, ambition och budgetramar samt berörda
myndigheter kommer att ge en mer detaljerad bild av funktionen, vilket i sin tur ger möjlighet att
detaljera och förfina förmågekartan och behovet av it-system och it-tjänster.

I dagsläget ses inga grundläggande tekniska hinder i arbetet med att upprätta en
gemensam funktion ur ett it-perspektiv
Det har inte identifierats vare sig några påtagliga eller grundläggande tekniska hinder under detta
arbete som kan komma att påverka upprättandet av den nya funktionen vare sig inom dataanalys,
betalinfrastruktur eller återkravshantering. Ett välvalt och väl implementerat it-landskap skapar goda
förutsättning för att funktionen ska kunna utföra sitt uppdrag effektivt samt stötta anslutna
myndigheter i att konsolidera sitt it-stöd vidare. Utmaningar finns dock som påverkar den tekniska
realiseringen, men de är främst relaterade till verksamhetskrav, eventuella lagkrav som begränsar
handlingsfrihet samt upphandlings- och införandefrågor.

Beprövade it-lösningar finns på marknaden för att upprätta en gemensam funktion för
utbetalningar
Denna utredning visar att det finns beprövade it-lösningar på den öppna leverantörsmarknaden som
täcker de behov av it-system som den gemensamma funktionen kommer att behöva. Det finns itsystem i form av produkter och tjänster samt flera olika leverantörer som kan erbjuda färdiga
lösningar för bl.a. dataanalys och betalinfrastruktur. Vissa modifieringar kan komma att behöva göras,
men det är något som kan åstadkommas med anpassning av standardprodukter.
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Återanvändning av Försäkringskassans och Skatteverkets verksamhetssystem bedöms som
mindre fördelaktigt än att anskaffa it-stöd till funktionen
Ett beslut om återanvändning av befintlig infrastruktur medföra konsekvenser för de befintliga
myndigheterna. Gartner har analyserat frågan kring återanvänding baserat på verksamhets-, it- och
införandekriterier. Baserat på den analys som genomförts under det här uppdraget är Gartners
bedömning att en återanvändning av Försäkringskassans respektive Skatteverkets verksamhetssystem
inte kan rekommenderas och avråds ifrån.

Särskilda krav rörande cyber-, it- och informationssäkerhet är viktiga att undersöka vid
införandet
Det kan finnas särskilda krav rörande cyber-, it- och informationssäkerhet som påverkar funktionens
behov av förmågor och it-stöd då funktionen hanterar stora volymer av känslig data. Särskilt fokus
kommer att krävas som senast under upphandling av it-system.

Förslag till nästa steg
Baserat på ovan beskrivna slutsatser och det genomförda arbetet föreslås följande aktiviteter inför
inrättandet av en gemensam funktion för statliga utbetalningar inom välfärdssystemen:
•
•
•
•

Validera förmågekartan och systembehov efter att uppdraget är beslutat
Undersök de it-tjänster som andra myndigheter kan erbjuda den gemensamma funktionen
Validera uppskattning av organisationsstorleken löpande
Samla och utred frågeställningarna rörande cyber-, it- och informationssäkerhet.

Validera förmågekartan och systembehov efter att uppdraget är beslutat
Utredningen har tagit fram en förmågekarta som beskriver de viktigaste förmågorna som behövs till
stöd för genomförande av hela den gemensamma funktionens uppdrag. Förmågekartan användes
främst för att identifiera behov av it-stöd. När uppdraget är beslutat kan man med fördel genomföra en
revidering och validering av förmågekartan och systembehoven.

Undersök de it-tjänster som andra myndigheter kan erbjuda den gemensamma funktionen
Under arbetet har återanvändning av befintliga verksamhetssystem hos Försäkringskassan och
Skatteverket analyserats. När det rör it-tjänster såsom it-arbetsplatser, kundcenter och andra
definierade it-tjänster finns möjligheten att undersöka marknaden för detta inom statens eget ansvar.
Detsamma gäller bastjänster såsom HR och ekonomi där Statens servicecenter kanske skulle kunna
vara en samarbetspart för den gemensamma funktionen.

Validera uppskattning av organisationsstorleken löpande
Organisationsstorleken blir en viktig faktor i kostnadsuppskattningarna för investering och drift. De
presenterade estimaten är baserade på informationen som var tillgänglig under uppdraget. Eftersom
det finns flera osäkerhetsfaktorer som påverkar estimaten såsom ex. frågan om ambitionsnivån
behöver uppskattningen av organisationsstorleken valideras löpande samt när ny information
framkommer kan estimaten behöva anpassas.

Samla in och utred kraven på cyber-, it- och informationssäkerhet
Under arbetet har verksamhetskraven rörande cyber-, it- och informationssäkerhet berörts, men inte
detaljerats. Inför inrättandet av en gemensam funktion finns ett behov av att samla in och utreda de
krav som ställs inom områden såsom cyber-, it- och informationssäkerhet mm.
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Appendix 1 – Förmågekarta
En förmågekarta åskådliggör de förmågor en organisation behöver för att lösa sitt uppdrag. På så vis besvaras
frågan vad som behövs i organisationen Kartan beskriver emellertid inte hur organisationens förmågor byggs
upp och utförs utan detta beskrivs i processer. Hur organisationen planerar bedriva sin verksamhet och utveckla
förmågor beskrivs i verksamhetsplaner

Förmågekartan beskriver inte heller med vem, vilka eller hur man valt att organisera sin verksamhet.
Verksamhetens organisationskartor och rollbeskrivningar är en lämplig plats för sådan information.
Nedanstående förmågekarta för den gemensamma funktionen visualiserar vilka övergripande
förmågor som behöver komma på plats för att utöva det uppdrag som beskrivits.
Förmågorna har grupperats i följande huvudområden:
• Hantera myndighetsefterfrågan
• Ge råd och stöd
• Leverans av funktionen
• Styrning av funktionen.
Bild 8 Förmågekarta för den gemensamma funktionen

Huvudaktörer
•
•
•
•
•

Myndigheter – Avser de myndigheter som är anslutna till den gemensamma funktionen
Individer och organisationer – Avser de enskilda individer och juridiska personer som tar
emot utbetalningar av en eller flera av de anslutna myndigheterna.
Banker och Bankgirocentralen– De institut som möjliggör eller verkställer
välfärdsutbetalningar på uppdrag av staten.
Riksgälden – Den myndighet som hanterar de statliga myndigheternas bankkontotäckning och
likviditet,
Bankgirot, Riksbanken – Motparter för clearing och avveckling av betalningar i Svenska
Kronor
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Hantera myndighetsefterfrågan
•
•
•
•

Kommunicera funktionens uppdrag – Funktionens externa kommunikation kring
övergripande uppdrag, fördelar och förutsättningar för myndigheter att ansluta sig
Leverera rådgivning – Rådgivning för myndigheter som är ansluta eller planerar att ansluta
till den genomsamma funktionen.
Ansluta myndighet till funktionen – Process- och it-mässig anslutning av en myndighet till
den gemensamma funktionen.
Vidareutveckla funktionen – Kontinuerligt förbättringsprocess för de anslutna myndigheterna
för att vidareutveckla och förbättra funktionen.

Ge råd och stöd
•
•
•

Leverera kundtjänst – Omnikanalstöd (telefon, mejl osv) för anslutna myndigheter, individer
och organisationer (enbart scenario 2 och 3).
Leverera självbetjäning – Självbetjäningsfunktion för myndigheter och organisationer så att
de t.ex. kan se ärendeinformation.
Administrera betaluppgifter – Möjlighet för individer och organisationer samt handläggare att
administrera betaluppgifter (såsom bankkontonummer) via t.ex. mobilapplikationer eller
webbsidor. (Detta är egentligen en del av självbetjäning som i detta underlag har skiljts ut då
scenario 1 inte omfattar betaluppgifter.)

Styrning av funktionen
•
•
•
•
•
•
•
•

Planera strategi och mål – Avser styrning och planering av funktionens övergripande strategi
och mål på myndighetsnivå.
Hantera verksamhetsrisker – Hantering av verksamhetsrisker som bör övervakas och
analyseras såsom t.ex. operativa risker, likviditetsrisker och valutarisker.
Juridik – Hantering av juridiska frågor i förhållande till funktionens verksamhet.
Hantera ekonomi och likviditet – Hantering av ekonomi, bokföring och likviditet som t.ex.
balansbokföring, leverantörsbetalningar, lönebetalningar m.m. i linje med en klassisk
ekonomiavdelning.
Förbättra operativ verksamhet – Förmågan att förbättra funktionens operativa verksamhet och
processer kontinuerligt.
Hantera intern styrning och kontroll – Intern övervakning och kontroll för att säkerställa att
funktionen utför sin uppgift inom ramen för gällande lagstiftning, samt rapportering till ev.
tillsynsmyndighet.
Säkra talanger och resurser – Säkring av resurser och kompetens i linje med en typisk HRfunktion.
Hantering av funktionens lokaler och fastigheter och säkerställ en god fysisk arbetsmiljö

Leverans av funktionen
•
•
•
•

Hantera personuppgifter – Livscykelhantering av personuppgifter för att kunna analysera
utbetalningar till individer och organisationer.
Hantera transaktionskonton – Livscykelhantering av transaktionskonton
Ta emot och skicka vidare betaluppdrag – Hantering av utbetalningsuppdrag från anslutna
myndigheter till berörda banker.
Hantera inbetalningar – Hantering av inbetalningar under vissa förutsättningar t.ex. i samband
med återkrav.
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Fortsättning från föregående sida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hantera betalreturer – Hantering av returnerade utbetalningar under vissa förutsättningar t.ex.
i samband med återkrav eller transaktionskonton.
Genomför systemövergripande riskanalyser – Genomförandet av systemövergripande
riskanalyser för välfärdsutbetalningar.
Hantera bankkoppling – Livscykelhantering av integrationer med bank (både it- och
processmässigt).
Skicka konto- och betalrapportering – Vidarebefordran av kontorapportering till anslutna
myndigheter.
Hantera ärendekontext och databaser – Hantering av ytterligare information för att skapa
kontext till varje utbetalning.
Leverera tillsynsrapportering – Leverans av tillsynsrapportering enligt krav från anslutna
myndigheter (t.ex. betalstatistik).
Kontrollera mottagare och betaluppgifter – Kontroll av mottagare och angivna betaluppgifter.
Skicka föravisering – Utskick av avisering med översikt av nettobeloppsberäkning och avdrag
inför kommande utbetalning.
Beräkna nettobelopp och kvittning – Beräkna nettobelopp och hantera kvittning enligt
övergripande regelverk.
Återkravs- och påminnelsehantering – Processhantering av återkravsfordringar och
påminnelseutskick för anslutna myndigheter.
Utveckla it – Förmågan att utveckla och anpassa it-system för funktionens behov.
Säkra stabil 24/7 drift – Drift och underhåll av IT och annan kritisk teknisk utrustning för att
stäkra kontinuitet i funktionens operativa verksamhet.
Verkställa utbetalningar till individer och organisationer samt säkerställa nödvändig
infrastruktur.
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Appendix 2 – Detaljerade beskrivningar per
scenario
Analysen i denna rapport har fokuserat på tre huvudscenarion. Syftet med analysen är att visualisera
möjliga vägar framåt samt dess för- och nackdelar, som grund för ett informerat beslut. Följande
alternativ har formulerats till stöd för dialog med berörda myndigheter:
1. Gemensam funktion för analys
Alternativet avser att en organisation, befintlig eller ny myndighet, ges i uppdrag att bedriva
systemövergripande riskanalyser för samtliga betalningar för de anslutna statliga myndigheterna som
behandlar välfärdsutbetalningar.
2. Gemensam funktion för analys, transaktionskonton, utbetalningar som direkt deltagare i
nationella betalsystem
Alternativet avser att en organisation (befintlig eller ny myndighet) ges i uppdrag att bedriva
systemövergripande riskanalyser för samtliga betalningar för de anslutna statliga myndigheterna som
behandlar välfärdsutbetalningar. Därtill ansvarar den nya funktionen för att upprätta och hantera
transaktionskonton samt central administration av betalningsuppgifter för samtliga anslutna
myndigheter rörande berörda individer och organisationer. Funktionen kommer att verkställa
utbetalningar i svenska kronor som direkt deltagare i nationella clearingsystem.
3. Gemensam funktion för analys, transaktionskonton, utbetalningar som direkt deltagare i
nationella betalsystem samt för hantering av återkravsfordringar
Gemensam funktion för analys och transaktionskonton. Alternativet avser att en organisation,
befintlig eller ny myndighet, ges i uppdrag att bedriva systemövergripande riskanalyser för samtliga
betalningar för de anslutna statliga myndigheterna som behandlar välfärdsutbetalningar. Därtill
ansvarar den nya funktionen för att upprätta och hantera transaktionskonton samt central
administration av betalningsuppgifter för samtliga anslutna myndigheter, berörda individer och
organisationer. Funktionen kommer att verkställa utbetalningar i Svenska Kronor som direkt deltagare
i nationella clearingsystem. Utöver detta omfattar ansvaret ett gemensamt processtöd för påminnelseoch återkravshantering för samtliga berörda myndigheter.

Scenario 1. Gemensam funktion för analys
Scenariot innebär att en ny funktion upprättas och placeras mellan de beslutande myndigheterna och
banken. Detta innebär att det tillkommer en aktör i betalningsflödet, vilket i förlängningen betyder
ytterligare ett steg i utbetalningsprocessen.
Den gemensamma funktionens huvuduppgift i detta scenario förväntas vara att genomföra
systemövergripande riskanalyser, urval och kontroller med stöd av data som funktionen både samlar
in, förädlar och kopplar samman med andra datakällor.
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Bild 9- Konceptuell bild för scenario 1

Övergripande beskrivning
Den gemensamma funktionen för statliga utbetalningar inom välfärdsystemen kännetecknas i detta
scenario av att:
•
•
•
•

Funktionen har i uppdrag att genomföra systemövergripande analyser för samtliga
välfärdsbetalningar för anslutna myndigheter samt eventuella andra aktörer som ansluts såsom
ex A-kassor eller kommuner.
Funktionen tar emot betaluppdrag från anslutna myndigheter, sparar dem centralt för vidare
analys
Funktionen samlar ytterligare information från myndigheterna och andra datakällor vid behov
för att skapa kontext för varje enskild transaktion och därigenom stärka analysförmågan ur ett
systemövergripande perspektiv.
Systemövergripande analyser och riskbedömningar genomförs löpande t.ex. genom att
kontinuerligt skapa riskprofiler för individer/organisationer utefter behov.

Bild 10- Förmågekarta för scenario 1
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Huvudförmågor
Oavsett om den gemensamma funktionen i scenario 1 realiseras i form av en ny myndighet eller som
en ny avdelning inom en befintlig myndighet uppstår behov av ett antal verksamhetsförmågor.
Följande förmågor är kritiska förutsättning för detta scenario:
•
•
•
•
•
•

Förmågan att analysera betalningsflödet och genomföra systemövergripande riskanalyser,
urval och kontroller.
Förmågan att ansluta nya myndigheter och vid behov andra organisationer såsom regioner till
det gemensamma utbetalningsflödet även om det enbart är för att kunna genomföra analyser.
Förmågan att ge råd och stöd för anslutna myndigheter t.ex. för avvikelsehantering och
felsökning.
Förmågan att ta emot och analysera betaluppdrag.
Förmågan att samla in ytterligare kund- och ärendedata för att skapa kontext kring varje
enskild betalning i analysen.
Förmågan att styra funktionen och dess verksamhet oavsett om den gemensamma funktionen
är fristående eller en integrerad del av en befintlig myndighet.

Fördelar och farhågor
Följande fördelar kring detta scenario har identifierats under uppdraget:
•
•
•

Scenariot skapar en helhetsbild och en spårbarhet över alla utbetalningar inom
välfärdssystemen samt möjliggör systemövergripande analyser och riskprofiler.
Återanvändning av befintlig uppkoppling/filöverföring mellan myndighet och bank samt
kontostruktur
Den it-arkitektur som behövs för att åstadkomma ovan situation går till stor del att
åstadkomma med på marknaden tillgängliga standardprodukter (så kallade COTS dvs
”Commercial -off-the-shelf”).

Följande farhågor kring detta scenario har identifierats under uppdraget:
•
•
•
•

Kontextuell data kan inte fullt tillgängliggöras för den nya funktionen på grund av lagstiftning
och tillgänglighet, vilket kan påverka och minska förmågan till riskanalyser.
För att kunna skapa nya eller ändra riskprofiler utefter nya behov som uppstår behövs laglig
grund, men tekniskt sätt ses inga större hinder för att upprätta detta.
Det kommer att behövas ytterligare data kring ärenden för att skapa kontext för varje
transaktion och undvika felaktiga analyser.
Hur ser återrapporteringsflödet till berörd myndighet, individ eller organisation ut om den nya
funktionen samlar betaluppdrag först och sedan skickar dem vidare till bank?

Scenario 2. Gemensam funktion för analys, transaktionskonton,
utbetalningar som direkt deltagare i nationella betalsystem
Scenario 2 bygger vidare på scenario 1 och kompletteras med stöd för transaktionskonton utöver
förmågan för systemövergripande riskanalyser. Införandet av transaktionskonton påverkar den
gemensamma funktionen ur två perspektiv:
•

Individer och organisationer kommer att vara i direkt kontakt med den gemensamma
funktionen för att ex. kunna administrera sina betal-/kontouppgifter.
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•
•

Välfärdsutbetalningar från myndigheterna sker till transaktionskontot först och sedan till
individernas/organisationens bankkonto till skillnad från dagens flöde där utbetalningarna
görs direkt till individernas bankkonto
Välfärdsutbetalningar verkställs direkt i nationella clearingsystem

Bild 11- Konceptuell bild för scenario 2

Övergripande beskrivning
Den gemensamma funktionen har samma förmågor som i scenario 1, men med följande tillägg för att
kunna hantera ett mer omfattande uppdrag:
•

Den nya funktionen tillhandahåller transaktionskonton som bokför varje transaktion i en
kundreskontra och visar ett saldo. Saldot uppstår framförallt när en utbetalning har skett, men
individerna inte har tagit emot pengarna ännu t.ex. pga. att betaluppgifter saknas.

•

Individernas/organisationens transaktionskonto är den centrala samlingspunkten för alla
förmånsutbetalningar. Utifrån myndighetens perspektiv har utbetalningen skett när
betalningen syns på individens eller organisationens transaktionskonto.

•

Individer/organisationer har möjlighet att administrera sina betaluppgifter via den
gemensamma funktionen, välja betalsätt och sätta upp regler för utbetalning (t.ex. välja konto
och betalsätt, automatisk utbetalning, manuell vid fast dag osv.)
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Bild 12- Förmågekarta för scenario 2

Huvudförmågor
Utöver de förmågor som kommer med scenario 1 introducerar detta scenario följande ytterligare
förmågor:
•
•
•
•
•

Förmågan till central lagring och administration av individers och organisationers
betaluppgifter.
Förmågan att erbjuda telefonsupport och självservice även för individer/organisationer (till
skillnad från scenario 1 där enbart myndigheter har kontakt med den gemensamma
funktionen).
Förmågan att administrera ett transaktionskonto per berörd individ eller organisation.
Transaktionskontot kommer behöva ha möjlighet att beräkna saldo, visa transaktionshistorik
samtidigt stödjer insättningar från myndigheter och uttag av individer/organisationer.
Funktionen behöver även ha förmågan att kontrollera mottagare, betaluppgifter som individer
eller organisationer anger och som används vid utbetalning. Idag är det myndigheternas
ansvar att säkerställa att betaluppgifterna är rätt vid utbetalning.
Funktionen behöver ha förmågan att vara ansluten till nationella clearingsystem (Bankgirot,
Riksbanken)

Fördelar och farhågor
Följande fördelar kring detta scenario har identifierats under uppdraget:
•

De anslutna myndigheterna betalar ut till transaktionskonton istället för direkt till individen
eller berörd organisation, vilket förväntas minska antalet returer och utskickade avier.

•

Betaluppgifter för individer eller berörda organisationer administreras gemensamt av en
myndighet istället för flera. Eventuellt kan denna myndighet ansvara för källdata kring
betaluppgifter, vilket innebär att andra myndigheter kan dra nytta av denna data.

•

Utbetalningar kan ev. kvittas myndighetsövergripande, vilket resulterar i att ett gemensamt
saldo visas för individen eller organisationen.
Förväntas förenkla myndigheternas befintliga bankkontostrukturer
Samordning av processer rörande utbetalningar medför synergieffekter för anslutna
myndigheter.

•
•
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Följande farhågor kring detta scenario har identifierats under uppdraget:
•

Central betaluppgiftsadministration kan vara begränsande för vissa aktörssegment med behov
för flera utbetalningskonton t.ex. typbundna konton hos storföretag.

•

En gemensam funktion kräver anpassningar i de utbetalande myndigheternas nuvarande
likviditetshantering med tillägget att myndigheter kan ha delvis föråldrade it-system i
dagsläget, vilket försvårar genomförandet av anpassningar.

•

Individer med låg digital kompetens eller ett tekniskt utanförskap får den information och
stöd som behövs
Den nya funktionen behöver uppfylla alla nuvarande och framtida krav för regelefterlevnad i
de clearingsystemen som funktionen är direkt deltagare i.

Scenario 3. Gemensam funktion för analys, transaktionskonton,
utbetalningar som direkt deltagare i nationella betalsystem samt för
hantering av återkravsfordringar
Scenario 3 bygger vidare på scenario 2 med tilläggen hantering av återkravsfodringar samt
påminnelser via den gemensamma funktionen. För att funktionen ska kunna hantera
återkravsfodringar förutsätts att den nya funktionen även hanterar inbetalningar i en viss utsträckning.
Detta för att kunna underrättas om vilka inbetalningar har skett för vilka individer/ och eller
organisationer via transaktionskonton. Generellt kan en gemensam hantering av återkravsfodringar
realiseras på olika sätt beroende på hur mycket ansvar den nya funktionen tilldelas.
Funktionen antas erbjuda stöd enbart för processhantering och handläggning i samband med återkrav,
men har inget mandat att fatta beslut om t.ex. omprövning. Funktionen antas tar över skulden från de
anslutna myndigheterna och hanterar återkrav autonomt (likt en inkassoverksamhet).
För individen eller organisationen innebär detta att man har en myndighet, den gemensamma
funktionen, att vända sig till rörande utbetalningar och återkrav rörande välfärdssystemen.
Bild 13- Konceptuell bild för scenario 3
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Övergripande beskrivning
Den gemensamma funktionen har samma förmågor som i scenario 1 och 2, men med följande tillägg
för att kunna hantera ett mer omfattande uppdrag:
•

Den nya funktionen erbjuder stöd i handläggning av återkravsfordringar och vid påminnelser.
Därtill ger funktionen stöd vid planering av återbetalning för den enskilde individen och eller
organisationen.

En förutsättning för att ovan ska kunna realiseras är att den nya gemensamma funktionen har insyn i
samtliga inbetalningar för att få en bild på vilka betalningar som har skett.

Huvudförmågor
Jämfört med scenario 2 behövs följande ytterligare förmågor:
•
•
•

Beräkningen av nettobelopp och kvittning med kvalificerade öppna fodringar sker centralt
behövs förmågan att skicka aviseringar till individer och organisationer. Dessa aviseringar
behöver omfatta en redovisning av nettobeloppsberäkningen och ev. avdrag.
Funktionen behöver ha förmågan att beräkna nettobelopp och genomföra ev. avdrag enligt ett
centralt regelverk. Funktionen behöver även förmågan att vid behov ändra regelverket i takt
med nya eller ändrade krav.
Funktionen behöver ha förmågan för att ge stöd rörande återkravfodringar såsom ex. ge råd
och stöd till individer eller upprätta betalplaner osv. Därtill behövs stöd för utskick och
hantering av betalningspåminnelser.

Bild 14- Förmågekarta för scenario 3

Fördelar och farhågor
Följande fördelar kring detta scenario har identifierats under uppdraget:
•

En central beräkning av nettobelopp sker, vilket medför ett gemensamt regelverk kontra ett
regelverk per myndighet. När ändringar av nettobetalningen sker kan de tekniska ändringarna
i it-systemen genomföras på ett ställe.

•

Medborgarnas tillgångar och skulder i relation till svenska staten samlas och redogörs för på
ett ställe.
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•

Återkrav hanteras myndighetsövergripande, vilket medför att kompetensen kring återkrav kan
samlas inom ett gemensamt kompetenscenter.

•

Likviditetshanteringen för de utbetalande myndigheterna som är ansluta till den gemensamma
funktionen förenklas.

Följande farhågor kring detta scenario har identifierats under uppdraget:
•

Återkravsprocesser är inte enhetliga hos myndigheterna idag

•

Motstånd kan komma att uppstå hos vissa myndigheter kring att kvitta fodringar
myndighetsövergripande.

•

Ett samlat in- och utbetalningsregelverk kan upplevas komplext för individer och
organisationer.

•

För att genomföra detta scenario krävs signifikanta förändringar i berörda myndigheters
nuvarande verksamhetsprocesser och underliggande it-system såsom likviditetshantering,
fordringar, medborgardialog osv.

•

Scenariot medför en ansvarsöverlåtelse från utbetalande myndighet till den gemensamma
funktionen rörande återkrav och medborgarinteraktion.

•

Teknisk infrastruktur för att stötta regelverket för beräkning av nettobelopp kan komma att
kräva egenutveckling.
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Appendix 3 - Underlaget rörande kostnadsestimat
Utredningen ”Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen” undersöker om, när och
hur en gemensam funktion för utbetalningar kan utformas och etableras. Denna ev. nya funktion
förväntas i ett möjligt framtida läge ansvara för analyser och/eller genomföra utbetalningar för de sex
berörda myndigheterna.
För att kunna utföra detta uppdrag kommer den gemensamma funktionen att behöva ett antal
förmågor, processer, kompetenser, resurser, tjänster och en ändamålsenlig it-arkitektur. Detta
dokument beskriver de estimat som tagits fram kring investeringar och kostnader för en möjlig
samordnande funktion ur ett it-perspektiv.
Kostnadsestimaten har baserats på de olika scenarier som tagits fram under Gartners arbete under år
2019. Dessa utkast kring scenarier är inte att betrakta som förslag ifrån utredningen kring utformning
av en framtida funktion för gemensamma utbetalningar, utan ett medel till att stötta utredningens
interna arbete, primärt inom it-området. För utförligare beskrivningar kring ovan scenarier, se vidare
appendix 2.
Utgångspunkten för detta dokument är att skapa ett underlag för att kunna värdera de olika
scenarierna och få en ungefärlig uppfattning om kostnadsläget för it-investeringar och it-kostnader vid
upprättandet av en gemensam funktion. Syftet är inte att ta fram ett underlag till faktiska anslag för itbudget för en eventuell ny myndighet med ansvar för den gemensamma funktionen.
Beräkningarna ska ses som estimat med en felmarginal på över 30 %. En starkt påverkande faktor är
slutgiltigt val av målarkitektur, produkter och driftsform. Om marknadens dyrare standardsystem väljs
genomgående finns det en stor risk av att dessa inte ryms inom de estimat som detta underlag
innehåller. Därtill finns det risker med att kunskapen kring vissa it-system, såsom t.ex. nischprodukter
för betalsystem, är svåra att hitta inom Sveriges gränser, vilket ställer större krav på beställaren.
För estimering har analys- och forskningsföretaget Gartners datakällor och kunskaper använts som
ingångsvärden. Därtill har statens olika budgetanslag och myndigheters kostnader analyserats för att
säkerställa att estimaten kan anses vara rimliga.
Följande kalkylantaganden har gjorts:
•
•
•
•

En ny myndighet upprättas eller en samordning av ansvaret sker till en gemensam funktion i
en befintlig myndighet som agerar kravställare kring utformningen av it.
Samtliga it-system som den gemensamma funktionen behöver anskaffa görs med stöd av lag
för offentlig upphandling (LOU) och väljs utifrån den gemensamma funktionens behov.
De it-system som anskaffas är ändamålsenliga, framtidssäkrade och kostnadseffektiva.
Ledning av implementationsprojektet för it-området sker som ett externt helhetsåtagande där
en eller flera leverantörer åtar sig ansvaret för projektledning, anskaffning och
implementation. Här förväntas även systemintegration ingå.

Ingångsvärden till estimaten och jämförelse med andra myndigheter
Ett avgörande ingångsvärde för de estimat som tagits fram är den förväntade storleken på den
gemensamma funktionen, d.v.s. hur många anställda och vilka it-investeringar som behövs för att
genomföra uppdraget på ett effektivt sätt. Behovet av investeringar är direkt avhängigt av vilket
uppdrag som funktionen får och vilka förmågor som den gemensamma funktionen behöver för att
genomföra sitt uppdrag.
I detta dokument har därför uppdraget kopplats till vilka förmågor som funktionen förväntas behöva
beroende på vilket scenario som väljs.
För att skapa ett resonemang kring möjlig storlek på den framtida funktionen har en jämförelse med
andra relevanta svenska myndigheter utförts. De myndigheter som valts har uppdrag som på olika sätt
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omfattar systemövergripande riskanalyser, utredning, inspektionsansvar, handläggning inom det
sociala området osv.
Följande svenska myndigheter ingick i jämförelsen; Jämställdhetsmyndigheten, Nämnden mot
diskriminering, Statens väg och transportforskningsinstitut, Trafikanalys, Myndigheten för digital
förvaltning, Myndighet för vård och omsorgsanalys, eHälsomyndigheten, Datainspektionen,
Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar (Tillväxtanalys), Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden, Riksgälden och Lotteriinspektionen. Statistiska centralbyrån och statens
servicecenter exkluderades på grund av sina breda uppdrag.
Utfall och observationer från jämförelsen:
•
•
•

Antalet anställda har en stor spridning mellan de olika myndigheterna.
Kalibrerade medianvärdet för myndigheterna är 72 heltidsanställda medarbetare.
Medianvärdet för budgetanslagen 2018 uppgick till 80 100 tkr.

Med stöd av ovanstående observationer sätts scenario 2, vilket primärt omfattar analysförmåga och
transaktionskonton, som ett riktmärke, d.v.s. den gemensamma funktionen bör då vara nära
medianvärdet av myndigheternas storlek vilket omfattar 72 heltidsekvivalenter. För att den nya
funktionen ska kunna tillhandahålla en betalinfrastruktur uppskattas ytterligare 8 medarbetare
behövas. Detta för att den nya funktionen ska kunna vara en direkt deltagare i de nationella
clearingsystemen. Scenario 2 förväntas alltså ha totalt 80 heltidsanställda medarbetare.
Efter att scenario 2 satts som ett riktmärke för analysen estimerades sedan personalstyrkan och årligt
budgetestimat för scenario 1 och 3. I tabell 1 nedan hittas de uppskattningar som gjort per scenario.
Tabell 1: Översikt uppskattningar per scenario
Uppskattningar

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

42 st

80 st

150 st

Årligt budgetestimat (tkr)

47 000

90 000

168 000

Faktor

-47%

-

+87%

Antal heltidsanställda

Som en del av analysen har uppskattningar av antalet anställda genomförts per huvudförmågor som
den gemensamma funktionen behöver för att genomföra sitt uppdrag. Detta för att verifiera
rimligheten i resonemanget kring antalet anställda som vid första anblicken kan verka väl tilltaget. I
tabell 2 redovisas en indikativ fördelning av personalstyrkan för de olika verksamhetsförmågorna som
funktionen behöver. För mer detaljerade beskrivningar av de olika verksamhetsförmågorna, se
appendix 1 som innehåller förmågorna i en s.k. förmågekarta.
En väsentlig skillnad mellan scenario 1 och scenario 2 är införandet av transaktionskonton och
ansvaret för att verkställa utbetalningar. Ansvaret kring transaktionskonton omfattar överflyttningen
av ansvaret för administration av kontouppgifterna från de beslutande myndigheterna till individer
och ev. berörda företag och/eller organisationer. Detta medför även ett större åtagande för den nya
funktionen kring att ge råd och stöd till berörda individer, företagare och myndigheter.
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Tabell 2: Översikt antal heltidsanställda per scenario och huvudförmåga:
Huvudförmåga

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Hantera myndighetsefterfrågan omfattar att ge stöd
till anslutna myndigheter

4

4

8

Ge råd och stöd till individer och/eller andra
organisationer

4

27

27

Styrning och administration omfattar att leda och
utveckla den egna funktionen.

10

13

17

Leverans av funktionen omfattar de förmågor som
behövs för att genomföra den gemensamma
funktionens uppdrag

24

36

98

SUMMA

42

80

150

Den nya funktionen kommer att, i och med scenario 2 och 3, behöva ge service till individer och
organisationer kring bland annat administration av kontouppgifter och felsökning rörande
utbetalningar. Dessutom behövs ytterligare bemanning för att hantera den betalningsinfrastruktur som
behövs för att verkställa utbetalningar i scenario 2 och 3. Därtill kommer att vissa individer ha ett
behov av stöd för att kunna ändra sina kontouppgifter på andra sätt än via webben eller mobila
lösningar.
Scenario 3 omfattar även ett gemensamt processtöd för påminnelse- och återkravshantering för
samtliga berörda myndigheter, vilket innebär en ökning av antalet anställda. Idag arbetar ungefär 70
personer med en liknande arbetsuppgift hos Försäkringskassan, vilket medför att siffran på föregående
sida, totalt 150 anställda, kan uppfattas som låg. Viss effektivisering kan dock förväntas då den
gemensamma funktionen förutsätts vara helt digital från start med minsta möjliga antal manuella steg
och så lite pappersburen information som möjligt.
Vänligen notera att detta är ett teoretiskt estimat till stöd för utredningens vidare arbete och inget
underlag till budget för kommande år. Därtill är estimatet ovan framtaget med stöd av öppna källor.
Regeringskansliet har tillgång till andra källor med information kring de statliga myndigheterna, men
kan vid behov använda ovan resonemang till stöd för vidare arbete.

Estimerade årliga kostnader för it
Med ovan resonemang rörande förväntad storlek på den gemensamma funktionen och förväntat antal
medarbetare har de årliga kostnaderna för it estimerats med stöd av Gartners datakällor. Dessa estimat
avser förväntade årliga kostnader för it-området, vilket omfattar de it-funktioner och de
tekniskstödjande tjänster som kommer att behövas.
Estimaten har baserats på data från Gartners experter (benchmarkingexperter) som i sin tur baseras på
uppgifter från över 3,000 organisationer i hela världen. Dessa uppgifter uppdateras årligen och därtill
finns både svensk och branschspecifik information att tillgå.
Estimaten omfattar följande funktionsområden :
•
•
•
•
•
•
•

Datacenter: Löpande kostnader för datahallar.
it-arbetsplats: Löpande kostnader för it-arbetsplatser såsom bärbara datorer, skärmar, m.m.
it-support: Löpande kostnader för första linjens it-support.
Nätverk: Löpande kostnader för nätverk och telefoni.
Applikationsutveckling: Löpande kostnader för applikationsutveckling.
Applikationssupport: Löpande kostnader för andra och tredje linjens applikationssupport.
it-styrning, ekonomi och administration: Löpande kostnader för it-styrning, ledning och
administration.
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Tabell 3: Kostnadsuppdelning per funktionsområde och scenario (tkr)
Kategori

Procentandel

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Datacenter

20%

1540

2960

5520

it-arbetsplatser

10%

770

1480

2760

it- support

6%

462

888

1656

Tele- och datanätverk

11%

847

1628

3036

Applikationsutveckling

24%

1 848

3 552

6624

Applikationsförvaltning

18%

1 386

2 664

4968

it-styrning, ekonomi och
administration

11%

847

1 628

3036

SUMMA

100%

7700

14800

27 600

Engångskostnaderna för it vid upprättandet av funktionen
Engångskostnaderna vid it-investeringar är utmanande att värdera och kan skilja sig avsevärt mellan
branscher, projekttyper och organisationer. Exempelvis kan följande faktorer komma att påverka
utfallet av en investering inom it-området:
• Graden av komplexiteten av de it-lösningar som ska upphandlas samt hur många
upphandlingsområden (produkter), såsom ärendehantering, integrationslösningar osv., som
omfattas.
• Hur väl produkterna och aktörerna är etablerade på den lokala marknaden samt om
marknadens aktörer har erfarenhet av att arbeta med offentlig sektor.
• Beställarorganisationens bemanning och tidigare erfarenheter av upphandling och/eller
produkterna.
• De krav som ställs inom områden såsom cyber-, informations- och it-säkerhet eftersom dessa
krav är särskilt kostnadsdrivande.
Därtill ökar risken för budgetöverskridningar och förseningar med projektets storlek enligt Gartners
experter inom upphandling och inköp.
Med stöd av Gartners benchmarkingdata för utvecklingskostnader, s.k. funktionspoängsanalys, har
tabell 4 tagits fram. Estimatet innehåller en bedömning kring investeringsnivåerna vid upprättandet av
den gemensamma funktionen. Det avser att en initial investering är till följd av en viss årlig
underhållskostnad som upprättas över tid. Analysen visade att nya finansiella aktörer lyckas att öka
underhållskostnader med cirka 40-60% per år organiskt som sätter ett riktmärke om den maximala
införandetiden.
Det totala investeringsestimatet är baserat på olika simuleringar av möjliga utfall av scenario 2 i
samband med en införandetid mellan 2 (minimum) och 7 år (maximum), riskfaktorer och resulterande
förvaltningskostnader enligt uppskattningen ovan. Uppskattningen för Scenario 1,3 har gjorts baserat
på scenario 2, genom att bibehålla storleken i uppskattningen för organisationen och årsbudget.
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Tabell 4: Uppskattade investeringskostnader per scenario (tkr)
Kostnad

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Mjukvara

18 150

34 800

65 100

Hårdvara

12 150

23 250

43 350

Personal

45 450

87 150

162 600

Initial it-investering (tkr)

75 750

145 200

271 050

Investering (verksamhet + it)
(tkr)

151 500

290 400

542 100

Sammanfattning av kostnadsestimatet
Estimaten för den gemensamma funktionen har följande huvudposter:
•
•

Investeringar, vilket avser de utgifter som starten och upprättandet av den gemensamma
funktionen medför.
Årliga kostnader, vilket avser kostnader för de produkter samt de teknikstödjande tjänster som
kommer att behövas för en gemensam funktion.

Tabell 5: Översikt estimat per scenario (tkr)
Område

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Årliga it-kostnader

7 700

14 800

27 600

Initial investering (verksamhet + it)

151 500

290 400

542 100

Totalsumma it för en 10 årsperiod (*)

231 100

408 800

762 900

(*) Implementeringstid: 3 år, Drift: 7 år. Linjär ökning av driftskostnaderna i år 1-3 (0% av år 4 i
år 1, 33% av år 4 i år 2, 66% av år 4 i år 3). Löpande verksamhetskostnader ej inkluderad
(personal, lokaler, arbetsplatser)
Denna analys indikerar att investeringar och årliga kostnader för:
•
•
•

Scenario 1 – En gemensam funktion för analys – uppgår till 231 mnkr i it-relaterade kostnader
för en 10-årsperiod.
Scenario 2 – En gemensam funktion för analys, transaktionskonton och utbetalningar som
direkt deltagare – uppgår till 409 mnkr i it-relaterade kostnader för en 10-årsperiod.
Scenario 3 – En gemensam funktion för analys, transaktionskonton, utbetalningar som direkt
deltagare och återkravsfordringar – uppgår till 763 mnkr i it-relaterade kostnader för en 10årsperiod.
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it-kostnader per kostnadstyp
Ytterligare ett sätt att se på it-kostnader är genom att dela upp dem i olika kategorier. Det ger en god
bild av olika kostnadsposter och deras uppdelning:
Kategori

Beskrivning

Hårdvara

Löpande kostnad för fysisk hårdvara (t.ex. server, router, bärbara datorer)

Mjukvara

Löpande kostnad för köpta mjukvarulicenser

Personal

Löpande kostnad för personal som arbetar inom it

Tjänster (Outsourcing)

Löpande kostnad för avtalade outsourcingtjänster

Tjänster (SaaS)

Löpande kostnad för avtalade molntjänster (Software-as-a-service)

Tjänster (IaaS &
Public Cloud)

Löpande kostnad för avtalade infrastruktur tjänster i molnet

Kostnadsuppdelning per kostnadstyp (tkr):
Kategori

Procentandel

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Hårdvara

14%

1078

2072

3864

Mjukvara

18%

1386

2664

4968

Personal

40%

3080

5920

11040

Tjänster
(Outsourcing)

20%

1540

2960

5520

Tjänster (SaaS)

6%

462

888

1656

Tjänster (IaaS
& Public Cloud)

2%

154

296

552

SUMMA

100%

7 700

14 800

27 600

Alternativa överväganden för Scenario 1
För att utmana det resonemang som förs i denna rapport har ytterligare en analys av scenario 1
genomförts. I denna analys har uppdraget för scenario 1 jämförts med andra jämförbara svenska
myndigheter som arbetar med olika former av analyser. Detta eftersom den genomförda analysen
visar att spannet mellan antal anställda är brett.
Ponera t.ex. att den gemensamma funktionen blir en del av en befintlig myndighet – kanske kan
personalstyrkan minskas avsevärt och uppdraget renodlas till att omfatta kärnverksamheter, vilket i
scenario 1 omfattar att genomföra främst systemövergripande riskanalyser.
Därför presenteras även siffor där det ursprungliga estimatet har justerats med 25%, 50% och 75% för
en enkel jämförelse.
Personalstyrka

Est. Årsbudget (tkr)

Kommentar

42st

47 000

Ursprunglig estimerad

31st

35 000

-25%

21st

23 500

-50%
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Personalstyrka

Est. Årsbudget (tkr)

Kommentar

11st

12 000

-75%

Man kan förenklat göra antagandet att de förväntade årliga it-kostnaderna skalar på samma sätt, dock
omfattas inte de initiala it-investeringar som genomförs vid starten av den gemensamma funktionen.
Dessa kostnader är knutna till de systemförmågor som behövs för den gemensamma funktionen och
inte till hur många anställda funktionen har (användare som finns).
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Appendix 4 - Redovisning av produkter per
förmågeområde
I detta stycke listas ett antal potentiella produktområden från beprövade globala leverantörer för itsystemen som Gartner identifierade under utredningen. Dessa ska anses vara av exempel på lämpliga
aktörer och produkter. Det finns flera olika sätt att bemöta verksamhetskrav på it-system som
införande av så kallade COTS (Commercial off the shelf) mjukvara, egenutveckling, outsourcing eller
en kombination av dessa. Se vidare kapitel 5 och det förslag som tagits fram för att realisera itbehoven per förmåga för den nya funktionens olika möjliga uppdrag.

Bild 15 – System per förmågeområde

Följande områden och produktområden omfattas:

1. Hantera myndighetsefterfrågan:
•
•

Integrationsplattform (API) för uppkoppling
Webbplats inklusive it-applikation

2. Ge råd och stöd
•
•
•

Telefonisystem och kontaktcenterlösning (Call Center System)
Kundcenterlösning (Customer Engagement Center)
Webbportal för självbetjäning (för myndigheter, individer och organisationer) inklusive
funktionalitet för mobila lösningar såsom t.ex. mobilapplikationer (för individer och
organisationer)

3. Styrning av funktionen:
•
•
•

Ekonomisystem och bokföring
HR-system
Produktivitetsverktyg (t.ex. MS Office).

4. Leverans av funktionen:
•

Process- och dokumenthanteringssystem
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•
•
•
•
•
•
•

it-system för it såsom system för styrning och övervakning av it-drift (it-helpdesk, itmonitorering, it-utveckling)
it-arbetsplatser (t.ex. laptops)
Kärnbankssystem (Core Banking Solutions) alt. affärssystem (ERP liknande system) med
funktion för in-/utbetalningar eller banksystem
Visualiserings- och rapporteringsverktyg (Business Reporting & Analytics)
Avancerade analysverktyg och datahanteringssystem (MDM/Datalake, Advanced Analytics,
Data Science) för systemövergripande riskanalyser.
Brevutskick och utskrifter till de individer som kräver det (undantagsfall)
Egenutvecklade komponenter för beräkning av nettobelopp

Förmågeområde 1: Hantera myndighetsefterfrågan
Produktområde: Integration
Beskrivning:
En Integration Platform lösning gör det möjligt för abonnenter (eller ”hyresgäster”) att genomföra
data-, applikations-, API- och processintegrationsprojekt som involverar en kombination av moln och
lokala slutpunkter (endpoints). Detta åstadkommes genom att utveckla, distribuera, exekvera, hantera
och övervaka integrationsprocesser/-flöden som kopplar samman flera slutpunkter så att dessa kan
arbeta tillsammans. En iPaaS lösning används vanligtvis för integration av molntjänster (CSI),
applikation till applikationsintegration (A2A), business-to-business integration (B2B) scenarion och, i
allt högre grad, för integration av mobilapplikationer (MAI) samt IoT- integration. Leverantörerna
listade nedan erbjuder sina lösningar både som on-premise och molndrift.

Bild 16 - Magic Quadrant för Enterprise Integration Platform (as a Service & On-Premise)
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Leverantörer inom produktområdet:
•

Informatica grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Redwood City, CA i USA. Företaget har
3900 anställda och ses som en pionjär inom EiPaaS. Informatica senaste produkt, Informatica
Intelligent Could Services (IICS) är mikroservice-baserad. Den erbjuder en omfattande
uppsättning av tjänster, inklusive applikations-, data- och B2B- integration, API förvaltning,
digital integrationshub, master data förvaltning (”Customer 360”), data kvalitet och styrning.

•

Dell Boomi och är ett helägt dotterbolag, som köptes upp av Dell 2010. Boomi grundades 2000
och har numera sitt huvudkontor i Chesterbrook, PA i USA. Företaget erbjuder en serie EiPaaS
produkter på platformen AtomSphere. Dessa inkluderar kärnapplikation/dataintegration, API
förvaltning, B2B/EDI förvaltning, master data hub och processautomatisering genom low-code
samt applikationsutveckling.

•

Jitterbit grundades 2003 och är baserat i Alameda, CA i USA. Jitterbit Harmony API Integration
Platform utvecklas mot API ledd integrationssupport för olika moln, lokala miljöer samt för APIautocreation och API-förvaltning. Företaget tillhandahåller dessutom lösningar för ISV och SaaS
leverantörer, inklusive förbyggda mallar för gemensamma moln och lokala system.

•

SnapLogic grundades 2006 och är baserat i San Mateo, CA i USA. Företaget erbjuder produkten
Intelligent Integration Platform (IIP). Produkten erbjuder API-hantering, B2B integration, bigdata-stöd (SnapLogic eXtreme) och data science förmågor. SnapLogic har dessutom ett intuitivt
webbaserat användargränssnitt.

•

Workato grundades 2013 och är baserat i Cupertino, CA i USA. Företaget är privatägt med
investerare såsom Salesforce, Workday, ServiceNow, Battery Ventures och Storm Ventures.
Workato erbjuder fem typer av upplagor av sin EiPaaS platform som differentieras baserat på
funktionalitet, nummer och typ av endpointanslutningar och nivå av support.

Produktområde: Webbplats
Beskrivning:
Web Content Management (WCM) omfattar stöd för innehåll som konsumeras över en eller flera
digitala kanaler genom användning av specifika lösningar. Dessa lösningar kan anskaffas som
kommersiella produkter, open sourceverktyg, molntjänster eller värd-tjänster (hostservices).
Funktionen för WCM-lösningar går utöver enkel publicering av webbsidor. WCM innehåller också
funktioner för att skapa innehåll, lagring som ger stöd för att tillhandhålla metadata (om innehållet),
bibliotekstjänster och funktioner för webbplatshantering. Därtill ingår en hög grad av kapacitet för att
kunna göra anpassningar i realtid för att passa besökares interaktioner samt förmågan att enkelt
integrera med leveransplattformar.
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Bild 17 - Magic Quadrant för Web Content Management

Leverantörer inom produktområdet:
•

Sitecore grundades 2001 i Danmark, har drygt 1 300 anställda och har sitt huvudkontor i San
Francisco, USA. Sitecore’s Experience Platform erbjuder innovation inom personifiering,
engagemang, dataanalys och mobility/multichannel. Cortex, företagets maskininlärningsmotor,
förbättrar och automatiserar personifiering och optimering.

•

Adobe grundades 1982, har drygt 21 500 anställda och har sitt huvudkontor i San Jose, CA i
USA. Adobe Experience Manager Sites (AEM Site) erbjuder ledande teknik inom WCM. Där i
inkluderas Digital Asset Management (AEM assets) och formulärhantering (AEM forms).
Dessutom är AEM integrerat med Adobes andra produkter såsom Adobe Sensei, Target,
Analytics och Campaign.

•

Acquia grundades 2007, har drygt 800 anställda och är baserat i Boston, MA i USA. Företagets
produkter kretsar kring Acquia Platform vilken är baserat på den populära open-source
mjukvaruplattformen Drupal. Denna inkluderar Acquia Lift, Content Hub och Lightning.

•

Episerver grundades 1994, har drygt 500 anställda och har ett huvudkontor i Stockholm samt ett i
Nashua, NH i USA. Episerver CMS är en del av företagets Digital Experience Cloud Platform,
vilket även inkluderar Episerver commerce, Campaign, Analytics, Personalization och Social.
Episerver Digital Experience Platform är en helt förvaltningsbar plattform som tjänst (PaaS) och
är byggd på Microsoft Azure.

•

Oracle grundades 1977, har drygt 137 000 anställda och har sitt huvudkontor i Redwood Shores,
CA i USA. Oracle Content and Experience Cloud (CEC) fungerar i nuläget som ett digitalt
register, innehållsmodellering av omgivning och en ”webbplatsfabrik”. I framtiden kommer CEC
agera som en övergripande digital plattform (Digital Experience Platform) och kombineras med
Oracles mer mogna produkter som innefattar gemensamma WCM-tjänster som Oracle CX Cloud.
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Förmågeområde 2: Ge råd och stöd
Produktområde: Telefonisystem och kontaktcenterlösning (Contact
Center)
Beskrivning:
Contact Center as a Service (CCaaS) erbjuder liknande funktionella möjligheter som hos
kontaktcenter med lokal infrastruktur. Skillnaden är att CCaaS enklare kan ansluta till andra
molnbaserade applikationer. Det finns även ett starkare fokus på servicefunktioner. Funktioner och
förmågor att ha i åtanke inkluderar:
•

Automatisk samtalsdistribution och interaktiva röstsvar

•

Universal vidarekoppling och köande av röst- samt internetkanaler

•

En chatbot-förmåga för att stödja interaktioner och transaktioner med självbetjäning och
assisterade tjänster.

•

Proaktiv kontakt, inklusive utgående uppringning och SMS, samt text och c notifieringar

•

Tillgång till kunddata

•

Stöd för virtuell styrning, fjärranslutna agenter och ämnesspecifika experter

•

Uppföljning av kundrelationer, förvaltning av applikationer och operativt support för
applikationer.

Bild 18 - Magic Quadrant för Contact Center as a Service, Western Europe
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Leverantörer inom produktområdet:
•

NewVoiceMedia (NVM) grundades 1998, har drygt 360 anställda och har sitt huvudkontor i
Basingstoke, Storbritannien. Erbjuder produkten NVM Platform med samlade datacenter i
Storbritannien, Tyskland och USA samt tillgång till ytterligare datacenternoder i Australien och
Singapore. Plattformen har integration med Zendesk och ServiceNow som ingår i
standardprodukten samt andra CRM-system via integrationsmotorer (APIer).

•

Capgemini (Prosodie) grundades 1967 (1986), har drygt 212 800 (1 000) anställda och har sitt
huvudkontor i Paris, Frankrike. Prosodie är ett dotterbolag till Capgemini sedan 2011. Capgemini
har datacenter i Frankrike, Spanien, Nederländerna, Storbritannien, Nordamerika, Brasilien samt
Singapore. Capgeminis Odigo plattform stödjer både intern- och kundadministrativ
kommunikation.

•

Orange Business Services (OBS) grundades 2006, har drygt 21 000 anställda och har sitt
huvudkontor i Paris, Frankrike. OBS erbjuder tre plattformar för CCaaS:
o

Flexible Contact center (FCC), baserad på Enghouse Interactive teknik och levereras från
datacenter i Frankrike, Singapore och Atlanta i USA.

o

Managed Contact Center (MCC) med Cisco genom datacenter i Singapore och USA.

o

Managed Contact Center (MCC) med Genesys genom datacenter i Frankrike, Singapore,
Indien och USA.

Produktområde Kundcenterlösning (Customer Engagement Center)
Beskrivning:
Customer Engagement Center (CEC) definieras som ett produktområde som gör det möjligt för
kundservice och supportapplikationer att engagera kunder genom kundernas föredragna
kommunikationskanal. Kärnan inom CEC är behovet av en CRM-applikation med ett kundregister
(inklusive konto, kontaktinformation, inköpshistorik, servicehistorik och öppna
marknadsföringserbjudanden). CEC:s kärnfunktion är ärendehantering. Detta kräver en stark förmåga
att skapa, dela, tilldela och eskalera ärenden, ofta i samarbetsmiljöer.
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Bild 19 - Magic Quadrant för CRM Customer Engagement Center

Ledande leverantörer inom produktområdet:
• Salesforce grundades 1999, har drygt 35 000 anställda och har sitt huvudkontor i San Francisco,
CA i USA. Salesforce ses inte bara som en CRM-programvaruleverantör av dess kunder, utan
även som en strategisk rådgivare för hur en organisations övergripande verksamhet kan innoveras
och växa. Med dess produkt, Einstein Chatbot och Einstein Analytics, erbjuder Salesforce AI för
att öka befintlig funktionalitet såsom ärendehantering.
•

Pegasystems grundades 1983, har drygt 4 500 anställda och har sitt huvudkontor i Cambridge,
MA i USA. Produkten Pega Customer Service fokuserar på kundengagemang och
arbetsflödesautomatik. Pega Customer Service passar in i miljöer med innovativ kundservice, där
det finns möjlighet och behov att göra frekventa förändringar.

•

Oracle grundades 1977, har drygt 137 000 anställda och har sitt huvudkontor i Redwood Shores,
CA i USA. Oracle Service Cloud är en uppsättning kundservice applikationer, som är en del av
Oracle CX Cloud Suite. Andra Oracle CX Cloud Suite applikationer inkluderar bland annat
marknadsföring, förssäljningstöd och digitala handelserbjudanden.

•

Zendesk grundades 2007, har drygt 2 000 anställda och har sitt huvudkontor i San Francisco, CA
i USA. De erbjuders enbart en SaaS lösning för kundservice. Zendesk använder strategin där de
kombinerar en kundkommunikationshub med engagemangorkestreringsfunktioner.

•

Microsoft grundades 1975, har drygt 135 000 anställda och har sitt huvudkontor i Redmond,
Washington i USA. Microsoft erbjuder CEC funktioner via sin lösning Dynamics 365 for
Customer Service. Produkten inkluderar kundservice, anslutning på distans och AI-applikationer.
Företagets Unified Service Desk-applikation erbjuder konfigurerbara användarupplevelser,
engagemangorkestreringsfunktioner samt funktioner för kunskapsåtkomst.
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Förmågeområde 3: Styrning av funktionen
Produktområde: Ekonomisystem
Beskrivning:
Core Financial Management (CFM) tjänster ger en bild av en organisations finansiella ställning
genom automatisering och processstöd. CFM inkluderar funktionella områden inom huvudboken,
leverantörsskulder, och fasta tillgångar. Dessutom ingår projektbokföring, kostnader och fakturering,
finansiell analys och rapporteringsmöjligheter samt grundläggande indirekta inköpsfunktioner.

Bild 20 - Magic Quadrant för Cloud Core Financial Management Suites (Midsize, Large & Global
Enterprises)

Ledande leverantörer inom produktområdet:
• Oracle (ERP Cloud) grundades 1977, har drygt 137 000 anställda och har sitt huvudkontor i
Redwood Shores, CA i USA. Oracle har ett kontor i Stockholm. Oracle erbjuder ett antal ERPlösningar, alla inkluderar CFM-funktioner. Oracle ERP Cloud är en serie kärnfunktioner som
inkluderar Oracle Accounting Hub, Revenue Management, Project Management, Procurement,
Supply Chain och Risk Management.
•

Workday grundades 2005, har drygt 10 500 anställda och har sitt huvudkontor i Pleasanton, CA i
USA. Workday Financial Management inkluderar Revenue Management, Procurement, Project
Management och Expenses and Inventory. Dessa funktioner erbjuds på en gemensam plattform.

•

Oracle (NetSuite) grundades 1998, har drygt 4 600 anställda och har sitt huvudkontor i Redwood
Shores, CA I USA. NetSuite blev 2016 uppköpta av Oracle. NetSuite Financial Management
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erbjuder en serie funktioner som tillsammans med Financial Planning, inkluderar Billing och
Revenue Management. Produkten levereras under NetSuite Cloud Platform.

Produktområde: HR-system
Beskrivning:
Molnbaserade Human Capital Management (HCM) tjänster levererar funktionalitet som hjälper
organisationer att locka, utveckla, engagera, behålla och hantera medarbetare. I varierande grad
stödjer dessa lösningar en mängd olika HCM-möjligheter, bland annat administrativa HR funktioner,
strategisk kompetensförsörjning samt resurs- och personalplanering (Workforce management).

Bild 21 - Magic Quadrant för Cloud HCM Suites (Midmarket & Large Enterprises)

Ledande leverantörer inom produktområdet:
• Workday grundades 2005, har drygt 10 500 anställda och har sitt huvudkontor i Pleasanton, CA i
USA. Workday lanserade sin HCM-produkt i 2007. I 2017 gick Workday ut med meddelandet att
deras plattform skulle öppnas upp för utvecklare, partners och tredjepartsmjukvaruleverantörer.
Således återfinnes Workday nu även inom Platform as a Service (PaaS) marknaden.
•

Oracle grundades 1977, har drygt 137 000 anställda och har sitt huvudkontor i Redwood Shores,
CA i USA. Oracle har ett kontor i Stockholm. Oracles HCM-produkt lanserades under 2011 och
är helt egenutvecklad, detta efter att Oracle införskaffat kunskap och immaterialrätt från
PeopleSoft som köptes upp 2004 och Taleo’s Talent Management Cloud som köptes upp 2012.

•

SuccessFactors grundades 2001, har drygt 1 500 anställda och har sitt huvudkontor i San
Francisco, CA i USA. SuccessFactors är en del av SAP men fungerar som ett oberoende företag,
således går företaget under namnet ”SuccessFactors, an SAP company”. Företaget erbjuder en
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molnbaserad produkt för HCM via Software as a Service (SaaS) modellen. Denna produkt är helt
tillgänglig via offentliga moln.
•

Ultimate Software grundades 1990, har drygt 5 150 anställda och har sitt huvudkontor i Weston,
Florida i USA. Företaget har även kontor i Kanada, Storbritannien och Singapore. Företagets
produkt, UltiPro, är en molnbaserad plattform som erbjuder HCM-tjänster såsom HR
administration, lönehantering och talent management. Den senaste versionen av UltiPro
inkluderar närvarohantering, prestationshantering, kompensationshantering, rekrytering och
prediktiv analys.

Produktområde: Processhantering inkl. dokumenthantering
Beskrivning:
En BPM-svit (från engelskans Business Process Management Suites) stödjer hela
processförbättringslivscykeln från processupptäckt, definition och design till implementering,
övervakning, analys och optimering.

Bild 22 - Magic Quadrant för Intelligent Business Process Management Suites

Ledande leverantörer inom produktområdet:
•

Pegasystems grundades 1983, har drygt 4 500 anställda och har sitt huvudkontor i Cambridge,
MA i USA. Det finns mer än 30 000 certifierade ”Pega Professionals” globalt som kan erbjuda
stöd. Pegas senaste BPM- lösning heter Pega Infinity. Fokus för lösningen är ärendehantering,
BPM/RPA och CRM.
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•

Appian grundades 1999, har drygt 1100 anställda och har sitt huvudkontor i Reston, Virginia i
USA. Appians utvecklingsplattform kombinerar ’low-code’ utveckling med processhantering så
att it ska kunna konstruera processcentrerade och ärendecentrerade applikationer.

•

IBM grundades 1911, har drygt 435 000 anställda och har sitt huvudkontor i Armonk, NY i USA.
IBM har ett lokalt kontor i Stockholm. IBM iBPMS går under IBMS Automation Platform for
Digital Business paraplyet. Däri återfinnes två produkter, IBM Digital Business Automation
Enterprise samt IBM Digital Business Automation Express, som inkluderar automation på
uppgiftsnivå med hjälp av RPA (Automation Anywhere), innehålldelning och förvaltning
(tidigare IBM FileNet), arbetsflödesautomation (tidigare IBM BPM), innehållsregistrering och extrahering (tidigare IBM Datacap) samt beslutshantering (tidigare IBM Operational Decision
Manager).

Produktområde: Produktivitetsverktyg inkl. kontorsmoln (”Digital
Workplace”)
Beskrivning:
Content collaboration platforms (CCP) omfattar en rad produkter och tjänster som möjliggör
produktivitet och samarbete. CCP är riktade både mot individer och arbetslag, inom eller utanför en
organisation. CCP bidrar dessutom till en högre och lättare grad av innehållsförvaltning, hantering och
användningsfall som bygger på arbetsflöden. Funktioner för kärnanvändaren inkluderar mobilåtkomst,
filsynkronisering mellan enheter och moln, fildelning mellan användare och applikationer, inom eller
utanför en organisation, samarbete mellan individer och inom grupper med dedikerade mappar samt
ett innehållsregister som kan vara molnbaserat eller lokalt, inbyggt i CCP eller baserat på andra
filservrar eller register.

© 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
For INTERNAL or RESTRICTED use of Regeringskansliet only.

Bild 23 - Magic Quadrant for Content Collaboration Platforms

Ledande leverantörer inom produktområdet:
•

Box grundades 2005, har drygt 1 850 anställda och har sitt huvudkontor i Redwood city, CA i
USA. Boxs molnbaserade CCP har som mål att agera som ett centralt register för en organisations
dokument. Produkten erbjuder samarbetsmöjligheter, förvaltning, lätt dokumentarbetsflödesautomation, processer och anpassning av plattformens API:er (Box Platform). Box
kan integreras med Microsoft Office 365 och Google G Suite, samt stödjer visning av flera olika
filformat i dess gränssnitt. Produkten har kapacitet för innehållsstreaming, realtidsredigering,
maskininlärning, arbetsflöden och dataanalys.

•

Microsoft grundades 1975, har drygt 135 000 anställda och har sitt huvudkontor i Redmond,
Washington i USA. Microsoft erbjuder produkten OneDrive for Business, en del av Microsoft
Office 365. OneDrive är nära integrerat med Office 365, SharePoint och Teams.

•

Dropbox grundades 2007, har drygt 4 000 anställda och har sitt huvudkontor i San Francisco, CA
i USA. Företaget erbjuder Dropbox Business, en företagsplattform för samarbete. Dropbox
Business är enbart tillgänglig via offentliga moln. Däri inkluderas lagring, filproduktivitet och
delning, projektsamarbetesmöjligheter, central it-hantering och säkerhetsfunktioner.

•

Google grundades 1998, har drygt 99 000 anställda och har sitt huvudkontor i Mountain View,
CA i USA. Google Cloud inkluderar G Suite. Googles CCP-produkt är Google Drive, ett
offentligt moln. Denna produkt är tillgänglig som en självständigs plattform eller tillsammans
med tjänster som klarar av alla filtyper. G Suite inkluderar Google Docs, Sheets och Slides.

•

Citrix grundades 1989, har drygt 9 000 anställda och har sitt huvudkontor i Fort Lauderdale,
Florida i USA. Citrix lösning är Content Collaboration, CC (tidigare ShareFile). CC fokuserar på
att öka produktivitet och förbättra samarbetsmöjligheter bland medarbetare. Produkten gör det
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möjligt för organisationer att integrera distribuerade och fragmenterade register utan behov av
migrering till ett moln.

Förmågeområde 4: Leverans av funktionen
Produktområde: it-system för it
Beskrivning:
It Service Management (ITSM) gör det möjligt för it-organisationer, specifikt infrastruktur- och
driftsorganisationer (I&O), att bättre stödja produktionsmiljön. ITSM-verktyg underlättar att
säkerställa kvalitén i uppgifter och arbetsflöden som är förknippade med hantering och leverans av ittjänster. Dessa används mest utav it-servicedesks och funktioner som levererar it-tjänster. Ett fåtal
icke I&O-avdelningar såsom HR anpassar generiska arbetsflödesförmågor för eget bruk.

Bild 24 - Magic Quadrant för IT Service Management Tools

Ledande leverantörer inom produktområdet:
•

ServiceNow grundades 2003, har drygt 8 700 anställda. Huvudkontoret ligger i Santa Clara, CA i
USA. Företaget har även ett kontor i Stockholm. ServiceNow erbjuder en ITSM-produkt
(ServiceNow IT Service Management) med fokus på organisationer med olika nivåer av I&Omognad.

•

BMC Software grundades 1980, har drygt 6 700 anställda och har sitt huvudkontor i Houston,
Texas i USA. BMC erbjuder fyra ITSM-produkter:
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o

Remedy Service Management Suite för organisationer med hög I&O mognad

o

RemedyForce (via Salesforce plattform) och FootPrints för organisationer med medelhög
I&O-mognad

o

Track-It för organisationer med låg I&O-mognad

•

Produktområde: it-arbetsplats
Beskrivning:
Managed Workplace Services (MWS) definieras som en del av it-outsourcing (ITO). MWS inkluderar
både traditionella tjänster för slutanvändare ”End-User Outsourcing (EUO)” och nya digitala
arbetsplatstjänster som tillhandahåller molnbaserat, automatiserat och integrerat stöd för
slutanvändare. EUO-tjänster inkluderar it-arbetsplatstjänster som omfattar både hårdvara och
nödvändig it-tjänster samt även mobilitetstjänster för att hantera mobila enheter såsom ex. surfplattor.
MWS är centrerad för att tillhandahålla en digital arbetsplatsupplevelse som främjar slutanvändarens
digitala upplevelse, ökar engagemang bland medarbetare och skapar en smidigare konsumentbaserad
arbetsmiljö.

Bild 25 - Magic Quadrant for Managed Workplace Services, Europe
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Ledande leverantörer inom produktområdet:
• Atos grundades 1988, har drygt 122 100 anställda och har sitt huvudkontor i Bezons, Frankrike.
Atos erbjuder teknik tjänster för att stödja transformationer som sätter användarupplevelsen i
fokus.
•

Fujitsu grundades 1935, har drygt 140 400 anställda och har sitt huvudkontor i Minato, Tokyo,
Japan. Fujitsu fokuserar på att skapa MWS-lösningar med människan i fokus med hjälp av
automation och intelligent teknik.

•

HCL Technologies grundades 1976, har drygt 138 000 anställda och har sitt huvudkontor i
Noida, Uttar Pradesh i Indien. HCL anser att framtidens arbetsplats ska möjliggöra användares
produktivitet genom klara, konsumentsnarlika upplevelser. Dessa levereras var som helt där en
användare väljer att arbeta.

•

Capgemini grundades 1967, har drygt 212 800 anställda och har sitt huvudkontor i Paris,
Frankrike. Capgemini levererar teknik och ett strukturerat transformationsramverk för att öka
flexibiliteten bland medarbetare, driva kostnadsbesparingar och öka produktiviteten.

•

IBM grundades 1911, har drygt 435 000 anställda och har sitt huvudkontor i Armonk, NY i USA.
IBM har ett lokalt kontor i Stockholm. IBM har som mål att distribuera analytiska, kognitiva och
automatiserade tjänster för att förstå användares behov, förutse vad användare vill ha och så att
IBM:s tjänster kan anpassas till nya arbetssätt och mönster.
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Produktområde: Kärnbanksystem (Core Banking Solutions)
Beskrivning:
Core Banking Solutions (CBS) definieras som internadministrationssystem som behandlar dagliga
banktransaktioner och skickar ut uppdateringar till konton och andra finansiella register. CBS
innehåller vanligtvis insättnings-, låne- och kreditbehandlingsmöjligheter, med gränssnitt till generella
registersystem och rapporteringsverktyg.

Bild 26 - Magic Quadrant for Global Retail Core Banking

Ledande leverantörer inom produktområdet:
• EdgeVerve är en del av Infosys. Infosys grundades 1981, har drygt 228 000 anställda och har sitt
huvudkontor i Bengaluru, Karnataka i Indien. Företagets produkt, Finacial Core Banking
Solution, lanserades 2000 och är byggd med C/C++ och Java, samt erbjuds över UNIX/Oracle
samt Linux/Db2 (z/OS)/EnterpriseDB.
•

Tata Consultancy Services grundades 1968, har drygt 424 300 anställda och har sitt
huvudkontor i Mumbai, Maharashtra i Indien. Företaget lanserade TCS BaNCS CBS redan 1986.
TCS BaNCS kan hantera komponenter skriva i antingen Java eller COBOL. Produkten drivs via
UNIX (IBM, HP och Sun), z/OS, Linux (z/OS) och Windows via Oracle, Db2 och SQL Server
databaser.

•

Temenos grundades 1993, har drygt 4 600 anställda och har sitt huvudkontor i Geneva, Schweiz.
Företaget lanserade T24 Core Banking 1993. Produkten är uppbyggd via ett domänspecifikt språk
och används för att generera Java, JavaScript och XML. Produkten drivs via UNIX (HP, IBM och
Sun), Linux och Windows via Oracle, Db2 och Microsoft SQL (Server och Azure) databaser.
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•

Oracle OFSS grundades 1990, har drygt 8 800 anställda och har sitt huvudkontor i Mumbai,
Indien. Företagets primära CBS-produkt är FLEXCUBE som är byggt under tidigt 90-tal. 1999
köptes produkten upp av Citigroup som sedan använder den som sitt CBS. Idag är FLEXCUBE
en av de mest använda standardprodukterna inom detta område i världen. Produkten är skriven i
Java och drivs via UNIX (IBM, AIX, Oracle Solaris och HP-UX) samt Linux US och enbart via
Oracle databaser.

•

SAP grundades 1972, har drygt 96 500 anställda och har sitt huvudkontor i Walldorf, Tyskland.
SAP:s CBS-produkt är skriven i Advanced Business Application Programming (ABAP) och Java.
Den drivs genom UNIX (IBM, HP och Sun), Linux (x86 och z/OS), Windows, IBM iSeries och
SAP:s egna databasteknik, SAP HANA, samt via Oracle, SQL Server, Sybase ASE, MaxDB och
IBM Db2.

Produktområde: Avancerade analysverktyg och
datahanteringssystem
Beskrivning:
Gartner definierar Data Management Solutions for Analytics (DMSA) som ett komplett
programvarusystem som stöder och hanterar data i ett eller flera filhanteringssystem (vanligtvis
databaser). DMSAs innehåller specifika optimeringar för att stödja analytisk bearbetning. Detta
inkluderar, men är inte begränsat till, stöd för relationell bearbetning, icke-relationell bearbetning (t.
ex. grafbearbetning) och maskininlärning och programmeringsspråk som Python och R. data lagras
inte nödvändigtvis i en relationell struktur. Dessutom kan flera modeller användas, till exempel
Relations-, XML-, JSON-, Key-Value-, text-, Graph-och geospatiala.

© 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
For INTERNAL or RESTRICTED use of Regeringskansliet only.

Bild 28 - Magic Quadrant för Data Management Solutions for Analytics

Leverantörer inom produktområdet:
•

Oracle grundades 1977, har drygt 137 000 anställda och har sitt huvudkontor i Redwood Shores,
CA i USA. Oracle Database har varit ett av de ledande DBMS-erbjudandena på marknaden i
många år, med robusta funktioner finslipade av tusentals produktions-användningsfall. Företaget
tillhandahåller Oracle Database 18c, Oracle Exadata Database Machine, Oracle Big Data
Appliance, Oracle Big Data Management System, Oracle Big Data SQL och Oracle Big Data
Connectors. Dessutom tillhandahåller Oracle Cloud Service åtkomst till Oracle Database Cloud
Service, Oracle Database Cloud Exadata Service och Oracle Big Data Cloud Service samt Oracle
Autonomous Data Warehouse (ADW) Cloud. Oracles molnportfölj innehåller även lokala
lösningar i form av Oracle Database Exadata Cloud at Customer och Oracle Big data Cloud at
Customer.

•

Microsoft grundades 1975, har drygt 135 000 anställda och har sitt huvudkontor i Redmond,
Washington i USA. Microsoft tillhandahåller en välformulerad metod för väg till produktion –
från identifiering och utforskning i en Data Lake till optimering i data warehouse. Företaget ses
som en molnledare och är en ledande DMSA-leverantör samt stark konkurrent på marknaden för
molnbaserade DMSAs. Microsoft erbjuder SQL Server som en programvarulösning med
certifierade konfigurationer. Företaget säljer även Azure SQL Data Warehouse (fullständigt
förvaltad, MPP Cloud Data Warehouse), Azure HDInsight (Hadoop-distribution baserad på
Hortonworks), Azure Databricks (Apache Spark-baserad analysplattform) och Azure Data Lake
(Big Data Store och analysplattform) som molntjänster. Dessutom erbjuder Microsoft Analytics
Platform system, ett MPP data warehouse.

•

Amazon Web Services (dotterbolag till Amazon) grundades 2006 och har sitt huvudkontor i
Seattle, Washington i USA. Företaget har drygt 25 000 anställda. AWS ses som den ledande

© 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
For INTERNAL or RESTRICTED use of Regeringskansliet only.

molntjänstleverantören med en stor marginal. AWS har en stor flotta resurser som kan fungera
som grund för maskininlärning (ML) och optimerings data. Dessa kan sedan tillämpas för de olika
DMSA-erbjudandena. Det innebär också att det finns en färdig pool av tredje part resurser som
finns på teknik-och arbetsmarknaden. AWS erbjuder Amazon Redshift, en data warehouse tjänst i
molnet. Amazon RedShift innehåller RedShift Spectrum, en serverlös, mätningsbaserad query
motor som använder samma Optimizer som Amazon Redshift men skickar förfrågningar om data
i både Amazon Simple Storage Service (S3) och RedShift lokala lagring. AWS erbjuder också
Amazon S3, en Cloud Object Store; AWS Lake formation, en säker data lake-tjänst; AWS Glue,
en dataintegration och metadata katalogtjänst; och Amazon ElasticSearch, en sökmotor baserad på
Lucene biblioteket.
•

Teradata grundades 1979 i San Diego, CA i USA. Företaget har drygt 10 150 anställda. Teradata
levererar Data Management Solutions (DMS) för analys i alla distributionsmiljöer – moln, lokalt
och inom hybrid miljöer. Teradata är i ett tidigt skede av ett omfattande rebranding process. Detta
inkluderar en betydligt förenklad portfölj med endast två erbjudanden (IntelliFlex och
IntelliBase), privata och offentliga molndistributionsalternativ med IntelliCloud, och en enda
mjukvarustack med Vantage. Programvaran kan köras i alla distributionsmiljöer. Företaget har en
gemensam prissättning som är portabel mellan miljöer. Detta inkluderar lokalt på Teradatas
maskinvaruinstallationer eller endast via programvara, och med större offentliga molnleverantörer
som AWS och Microsoft Azure.

•

SAP grundades 1972, har drygt 96 500 anställda och har sitt huvudkontor i Walldorf, Tyskland.
Företaget erbjuder SAP HANA, en in-memory column-store DBMS som stöder operativa och
analytiska användningsfall. Sedan erbjuds dessutom SAP BW/4HANA, en paketerad Data
Warehouse-lösning. Båda erbjuds som molnlösningar (för distribution i offentliga och privata
moln, och på SAP Cloud Platform), som fristående programvara och som referensarkitektur. SAP
erbjuder också SAP Cloud Platform Big Data Services, en molnbaserad Hadoop-distribution och
SAP Vora (erbjuds inom SAP data Hub) för Spark-och processering. SAP har aggressivt
expanderat sina molnpartnerskap med alla stora molntjänstleverantörer (CSP: er) såsom AWS,
Google Cloud Platform och Microsoft Azure, samt Kina-baserade CSP: er såsom Alibaba Cloud
och Huawei. Företaget har visat ett starkt fokus kring ML/AI inom SAP HANA med t.ex.
möjligheten att köra TensorFlow-algoritmer. SAP planerar också att utnyttja ML/AI för att
förenkla administrationen av SAP HANA under de kommande åren.

Produktområde: Visualiserings- och rapporteringsverktyg
Beskrivning:
En modern Analytics and Business Intelligence (A&BI) plattform stöder analytisk
innehållsutveckling. Plattformen definieras av en fristående arkitektur som gör det möjligt för icketekniska användare att självständigt utföra analytiska arbetsflöden med full tillgång till hela
spektrumet från dataåtkomst, inmatning och förberedelse till interaktiv analys och kollaborativ
delning av insikter.
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Bild 29 - Magic Quadrant för Analytics and Business Intelligence Platforms

Leverantörer inom produktområdet:
•

Microsoft grundades 1975, har drygt 135 000 anställda och har sitt huvudkontor i Redmond,
Washington i USA. Microsoft erbjuder data-förberedelse, visuell data identifiering,
interaktiva instrumentpaneler och utökad analys via en enda produkt, Power BI. Power BI är
tillgängligt som ett SaaS-alternativ som körs i Azure-molnet eller som ett lokalt alternativ i
Power BI-rapportserver. Power BI började användas främst som ett självbetjäningsanalys och
BI-verktyg, Microsofts referenskunder använder nu det främst för decentraliserad analys
(61%) och smidig, centraliserad BI (54%).

•

Tableau grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Mountain View, CA i USA. Företaget har
drygt 4 200 anställda. Tableau erbjuder en intuitiv, interaktiv, visuell-baserad upplevelse som
gör att företagsanvändare har tillgång till verktyg kring förberedelse och analys av data.
Användare behöver inte tekniska färdigheter eller kunskap av kodning för att presentera
resultat av dataanalyser. Tableaus produkter är huvudsakligen distribuerade lokalt, antingen
som ett fristående skrivbordsprogram eller integrerat med en server för att dela innehåll.
Tableau online är den molnbaserade SaaS-produkten. Under 2018 introducerade Tableau en
ny, billigare, produkt med prenumerationsbaserad prissättning. Tableau Prep släpptes för att
förbättra data förberedelser och profilering inom Tableau Desktop. Mer robusta
serverbaserade schemaläggnings-funktioner är under beta-testning. Tableau förvärvade också
Empirical Systems under 2018 för att förstärka och utöka dess produkters analysförmåga.

•

Qlik grundades 1993 och har sitt huvudkontor i King of Prussia, PA i USA. Företaget har
drygt 2500 anställda. Qlik levererar data analytics och business intelligence via dess produkt,
Qlik Sense, som bygger på Qlik Analytic Platform. Plattformen kan användas för att skapa
anpassade program via en omfattande uppsättning API: er för att stödja inbyggda analyser av
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användningsfall. Qlik har lagt till utökade funktioner via Qlik Cognitive Engine. Förbättrade
självbetjänings-funktioner och Qlik Insight Advisor hjälper användare att hitta insikter
snabbare genom automatisk generering av diagram samt förslag på insikter som motorn tror
kan vara viktiga. Qlik Core, som lades till under 2018, är en utvecklingsplattform där
utvecklare kan skapa program för moln- eller Edge-distributioner.
•

Thoughtspot grundades 2012 och har sitt huvudkontor i Palo Alto, CA i USA. Företaget har
drygt 120 anställda. ThoughtSpot differentierar sig genom sitt sökbaserade gränssnitt vilket
kan göra analyser i stor skala. Företaget grundades av tidigare Google-anställda.
ThoughtSpots programvara kan distribueras i molnet eller genom lokal installation på
maskinvara med data inläst i minnet genom en Massively Parallel Processing (MPP) motor
som också indexeras för snabb query prestanda. Under 2018 släppte ThoughtSpot SearchIQ
för att stödja röststyrda frågeställningar från mobila enheter. Proaktiv avisering släpptes också
genom vilket användare meddelas om ovanliga förändringar i data, i motsats till dem som är
tröskelbaserade.

Produktområde: Plattformar för maskininlärning
Beskrivning:
Datavetenskaps- och maskininlärningsplattformar är programvaruprodukter som dataexperter
använder för att hjälpa dem utveckla och distribuera egna lösningar för datavetenskap och
maskininlärning. Mer specifikt definierar Gartner en plattform för datavetenskap och maskininlärning
som: ett sammanhängande program som erbjuder en blandning av grundläggande byggstenar som är
nödvändiga både för att skapa många typer av datavetenskapslösningar samt att integrera sådana
lösningar i verksamhetsprocesser, omkringliggande infrastruktur och produkter. Maskininlärning är en
del av datavetenskap som är särskilt uppmärksammas i denna Magic Quadrant. Avancerade
maskininlärning består av många tekniker (till exempel deep learning, neurala nätverk och naturlig
språkanalys), som används i oövervakad och övervakad inlärning. Algoritmerna styrs av lärdomar
från befintlig information.
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Bild 27 - Magic Quadrant för Data Science and Machine Learning Platforms

Leverantörer inom produktområdet:
•

RapidMiner grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Boston, MA i USA. Företaget har cirka 95
anställda. Dess plattform omfattar RapidMiner Studio, RapidMiner Server, RapidMiner Cloud,
RapidMiner Real-Time Scoring och RapidMiner Radoop. RapidMiner leder kvadranten på grund av
dess bra balans mellan användarvänlighet och finess. Plattformenen har omfattande funktionalitet och
är tilltalande för erfarna datavetare.

•

TIBCO Software grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Palo Alto, CA i USA. Företaget har
drygt 4 200 anställda. TIBCO Software köpte upp Enterprise Reporting, två BI plattform leverantörer
(Jaspersoft och Spotfire), två beskrivande och prediktiva analysplattform leverantörer (Statistica och
Alpine data), och en streaming Analytics leverantör (StreamBase Systems). Med hjälp av dessa
förvärv har TIBCO byggt en väl avrundad och kraftfull analysplattform. TIBCO har särskild
kompetens inom betjäning av tillgångscentrerade industrier. Förutom att ha heltäckande utvecklingsoch distributionsfunktioner, adresserar TIBCO framgångsrikt den underbetjänade Data Science IoT
Analytics-domänen, delvis som ett resultat av dess processorienterade rötter.

•

KNIME grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz. Företaget har drygt 81 anställda.
Företaget erbjuder KNIME Analytics-plattformen gratis via helt öppen källkod. Ett kommersiell
tillägg, KNIME Server, erbjuder mer avancerade funktioner, såsom team, automation och
distributionskapacitet. Att KNIME ses som en ledare i denna Magic Quadrant beror till stor del på en
kombination av starka betyg från dess kunder, konkurrenskraftiga produkterbjudanden och företagets
vision.

•

SAS grundades 1976 och har sitt huvudkontor i Cary, N.C i USA. Företaget har drygt 14 000
anställda. SAS erbjuder ett flertal mjukvaruprodukter för analys och datavetenskap. I denna Magic
Quadrant utvärderas SAS Enterprise Miner (EM) och SAS Visual Data Mining and Machine Learning
(VDMML). SAS behåller ännu sin långvariga status som ledare. Företaget har en stark närvaro på

© 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
For INTERNAL or RESTRICTED use of Regeringskansliet only.

marknaden men står dock inför hot på flera fronter från andra stora leverantörer och öppna
källkodlösningar. SAS har en vision som är i samma klass som många mer innovativa konkurrenter
men företaget halkar efter inom nyckelområden såsom deep learning och bidrag till öppen källkod.
Dess förmåga att exekvera hämmas av höga och ibland oförutsägbara kostnader. Detta leder till att
befintliga och potentiella kunder utforskar andra alternativ.
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Appendix 5 – Sammanställning av inspel från
utvalda myndigheter
Inledning
I detta appendix redovisas de inspel som skriftligen samlats in under sommaren 2019 från följande
myndigheter; Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket och
Pensionsmyndigheten. Inspel från Försäkringskassan och Skatteverket har också samlats in med stöd
av arbetsmöten och dokumentstudier.
Syftet med dialog var att identifiera möjligheter och svårigheter för ett upprättande av en gemensam
funktion för statliga utbetalningar inom välfärden. Scenarierna utformades i samråd med utredningen
och utvärderades under perioden juni till augusti av Arbetsförmedlingen, CSN, Migrationsverket och
Pensionsmyndigheten på distans.
Dialogen med myndigheterna inleddes med att en skriftlig beskrivning av scenarierna skickades ut
därefter genomfördes ett möte för att introducera ämnet och stötta myndigheterna i att besvara de
frågor som ställdes. Myndigheterna hade även möjlighet att ställa frågor till Gartner under
remissperioden ifall de hade frågor. Samtliga myndigheter som tillfrågats har bidragit med skriftliga
inspel.
Efter sommaren har scenarierna uppdaterats för att omfatta även verkställandet av utbetalningar,
vilket innebär att just den delen inte ingick i det material som skickades ut. Värt att notera är dock att
verkställandet av utbetalningar inte är något som man gör idag på någon av de berörda
myndigheterna.

Myndigheternas inspel kring en gemensam funktion för
analys
Följande inspel hade de utvalda myndigheter kring en gemensam funktion med fokus på
systemövergripande riskanalyser:


Det är enkelt att se fördelarna med detta förslag. Detta då myndigheterna behåller sitt
övergripande uppdrag och återrapportering till uppdragsgivaren fullt ut, vilket innebär att den nya
funktionen fungerar som en stödfunktion. Samtidigt innebär det att vinsterna med en samordning
blir begränsade med det här alternativet.



Då funktionen är tänkt att ha tillgång till utbetalningsdata från flera myndigheter är det rimligt att
förutsätta att funktionens huvudsyfte är att arbeta med andra typer av riskindikatorer än vad de
enskilda myndigheterna själva kan ta fram på basis av deras egna data. Riskindikatorerna som
funktionen arbetar med bör snarare komplettera än konkurrera med de riskindikatorer som
myndigheterna idag arbetar med.



Det är svårt att samla in och analysera ytterligare kund- och/eller ärendedata, vilket är mycket
komplext och omfångsrikt och därför inte ska underskattas. Detta oavsett om det handlar om
övergripande riskanalyser, betalningsuppdrag eller om man drar det längre, nettoberäkning eller
gemensam fordringshantering/kvittning.



En gemensam funktion skulle i stora delar bara ersätta Försäkringskassan rörande analyser, vilket
i sig kan medföra omfattande resursåtgång för en omställning.



Ren verksamhetskunskap är färskvara och kan vara svår att underhålla samtidigt som man riskerar
att dubblera kompetenser.



Att utbetalningarna fördröjs i och med att de ska passera genom ytterligare en funktion ses som en
risk. I promemorian anges att funktionen ska granska utbetalningarna och samköra uppgifter,
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innan den slutligen godkänner utbetalningarna. Frågan är naturligtvis hur lång tid detta får ta för
att inte kunderna ska uppleva en fördröjning. Vi tar för givet att denna kontroll i normalfallet sker
automatiskt för mängdärendena, medan enstaka ärenden faller ut för granskning.


Rörande gränsdragningen för hur stort ansvaret för den nya funktionen blir i hänseendet att ’skapa
kontext för varje enskild transaktion’ behöver detta tydliggöras ytterligare.



Extra ledtider att ta hänsyn till då betalningsuppdrag ska tas via en gemensam funktion som blir
ett mellansteg innan betalningen överförs till bankkontot. Likaså tillkommer ledtider i
återrapporteringen av genomförda utbetalningar.



För att kunna göra bra analyser skulle det åtminstone krävas att det framgår vilken typ av förmån
som betalats ut och vilken period den avser (om det handlar om en indirekt utbetalning till enskild
skulle det behöva framgå vem betalningen avser om informationen ska vara meningsfull att
samköra mot övriga utbetalningar till enskilda individer).



Uppgifter som härrör till såväl arbetsgivare som arbetstagare skyddas av sekretess med omvänt
skaderekvisit (OSL 28 kap 11 och 12 §§). Behandling och överföring av personuppgifter till en
annan myndighet kräver även det stöd i lag, Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.



I den mån som data finns tillgänglig på den samordnade funktionen, för egen analys och/eller för
att dela med andra, är det viktigt att fastställa vem som ansvarar för datakvaliteten (vederhäftiga
och uppdaterade uppgifter) samt att all data kan härledas till källan.



Det behöver också fastställas hur sekretessbelagda uppgifter skyddas i den samordnande
funktionen samt hur skyddet förs vidare till utbetalande myndigheter.

Myndigheternas inspel rörande transaktionskonton
Nedan listas de inspel som de utvalda myndigheterna hade kring att den gemensamma funktionen
upprättar och hanterar transaktionskonton samt central administration av betalningsuppgifter för
samtliga anslutna myndigheter och berörda individer, men även andra organisationer om tillämpbart.
Följande inspel hade myndigheterna kring transaktionskonton och hantering av betalinformation:


Ytterligare stora fördelar tillkommer, men även i detta scenario behåller myndigheterna sitt
övergripande återrapporteringsuppdrag. Funktionen är ett stöd som verkställer utbetalningar och
hanterar transaktionskonton i huvudsak.



Om den gemensamma funktionen ansvarar för medborgarnas och organisationernas betaluppgifter
behöver man inte bara ta hänsyn till allmänna dataskyddsförordningen utan även ha processer som
kan hantera individer med skyddade personuppgifter.



Ansvarsfrågan behöver utredas exempelvis om utbetalning inte sker alternativt inte sker i rätt tid.
Detta särskilt om utbetalningarna i en förlängning även omfattar leverantörer, där dröjsmålsränta
kan bli aktuell.



Det finns alltid en risk med att samla så mycket data på ett ställe, både ur sårbarhets- och
integritetssynpunkt samtidigt som det är en utmaning att skapa funktionella och driftssäkra itsystem.



När det gäller Arbetsförmedlingens leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster sker nu
en övergång till ett system där leverantören skapar ett självfakturaunderlag. Detta som ett led i
anpassning till Ekonomistyrningsverkets förordningar om e-handelsflöde samt Riksgäldens
föreskrifter och allmänna råd. Beroende på vilka typer av utbetalningar som ska ingå i funktionens
uppdrag kan sådana här frågor behöva ytterligare belysning.
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De beslutande myndigheternas konton är kopplade till statens centralkonto i Riksbanken (SCR),
så när utbetalning sker tas medel direkt från SCR. Ramavtalsbank/-er kommer som i detta
scenario att kopplas till den samordnande funktionen, vilket borde göra att den samordnande
funktionens roll närmast sammanfaller med den roll de utbetalande myndigheterna har idag i den
statliga betalningsmodellen, förutsatt att betalning sker till den utbetalande myndigheten
(gemensamma funktionen).



Detta förslag medför ingen förenkling i bankkontostruktur eller förenkling för Riksgälden. De
utbetalningar som görs idag involverar både bank och Riksgälden. Om anslaget i stället skulle
ligga hos den gemensamma funktionen, men med ett bemyndigande för den beslutande
myndigheten att teckna in anslaget så kan förenkling åstadkommas. Likaså om Riksgälden skulle
göra överföringen till den gemensamma funktionen utan att gå in i banksystemet.

Myndigheternas inspel kring området
återkravsfordringar
Nedan listas de inspel som de utvalda myndigheterna hade kring att den gemensamma funktionen
även har ett ansvar för ett gemensamt processtöd för påminnelse- och återkravshantering för samtliga
berörda myndigheter.
Följande inspel hade myndigheterna kring transaktionskonton och hantering av betalinformation:


Kopplat till fördelen med att kompetensen kring återkrav samlas vid ett ställe finns risken att
kompetensen ändå blir mer av generalistkaraktär då det blir väldigt många olika stödformer att
hålla reda på.



Det finns flera stora utmaningar i att återrapportera en rättvisande bild av verksamheten/uppdraget
under dessa förutsättningar, om den gemensamma funktionen skulle ta det fulla ansvaret för
inkrävande av återkrav. Ekonomisk redovisning måste vara av bruttoflödet och innehålla alla steg
i flödet.



Om en gemensam funktion hanterar de fall då en individer ex. har en skuld hos CSN och
samtidigt en kommande utbetalning från Försäkringskassan kan det innebära att man gör en
utredning/bedömning som tangerar den som Kronofogdemyndigheten gör.



Om ev. kvittning sker av den samordnande funktionen och därmed på annan myndighet än den
som fattar beslut om såväl utbetalning som återkrav blir det svårt för betalningsmottagaren att
innan själva utbetalningen få besked om vilket belopp som denne kan förvänta sig få utbetalt i de
fall det finns oreglerade återkravsfordringar.



Vid workshop kring fordringshanteringen uppfattades det som att centraliseringen endast avsåg
s.k. standardärenden d.v.s. ärenden som inte bestrids och där det därmed inte krävs processande
för att få exekutionstitel. Då hanteringen av dessa standardärenden till stor del är automatiserad
ses ingen direkt effektivitetsvinst med att flytta flödet till annan funktion eller myndighet.



Om samtliga fordringsärenden lämnas över till en ny gemensam funktion anses att frågan om
fordringarnas verkställbarhet först måste klaras ut. Det förekommer idag att gäldenärer begär
omprövning av beslut först efter det att fordringsprocessen startat eller att gäldenärer bestrider
fordran.



Vid en eventuell process för att fastställa fordran krävs den specifika sakfrågekompetensen,
tillgång till underlag och även tillgång till andra sakkunniga inom myndigheten för att kunna ta
ställning till invändningar från gäldenären, presentera nödvändig bevisning och ta ställning till
förlikningsförslag i domstol etc.

© 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
For INTERNAL or RESTRICTED use of Regeringskansliet only.

Fortsättning från föregårnde sida (inspel kring transaktionskonton och hantering av betalinformation):


Det är svårt att se hur återkrav skulle kunna hanteras effektivt utanför den beslutande
myndigheten. Därtill tillkommer behovet hos den beslutande myndigheten att ha möjlighet att
driva de frågor som man ser att myndigheten behöver praxis kring i högre rätt och kopplat till det
att kunna återkoppla resultatet till grundprövningen och övrig verksamhet. Frågan om hur
kvittning ska hanteras behöver utredas vidare.



I statusrapporten nämns att Försäkringskassan redan idag driver in vissa återkrav för
Arbetsförmedlingens räkning. I dessa ärenden fattar dock Försäkringskassan även beslut om
ersättning och gör egna bedömningar, vilket gör att den hanteringen inte är jämförbar med den
fordringshantering som föreslås i statusrapporten.



Angående frågan kring hur myndigheterna ställer sig till att kvitta fodringar med varandra och
införa en övergripande turordning anses att det är upp till lagstiftaren att bestämma vilka skulder
som ska prioriteras om samtliga fordringar inte kan drivas in.



Inom Arbetsförmedlingen används ett proaktivt arbetssätt med fordringar där
fordringshandläggare kontaktar gäldenären per telefon innan ärendet går till inkasso. Ca 50 % av
de gäldenärer som nås på det här sättet betalar fakturan och därigenom undviker
Arbetsförmedlingen att skicka ärenden till inkasso i onödan. Den här typen av proaktivt arbete
riskerar att få begränsat utrymme i en ny funktion.



Det kommer att krävas regelförändringar för att den gemensamma funktionen ska kunna hantera
återkravsfordringar gentemot individer för de beslutande myndigheternas räkning. Ex. om
Arbetsförmedlingen ansvarar för återkravsfordringarna bör återkravsbeloppet betalas till
Arbetsförmedlingen. De allmänna råden från Riksgälden till de statliga myndigheterna (7 §
Förordning (2017:170)) om betalningar och medelsförvaltning behöver då ses över.



Det är svårt att utifrån den givna beskrivningen förstå konsekvenserna fullt ut av att funktionen
antas ta över ”skulden” från de anslutna myndigheterna, för att hantera återkrav autonomt. Detta
tolkas som att man tvärtom menar att funktionen tar över myndigheternas fordringar (återkrav).
Detta behöver klargöras ytterligare.



Myndigheterna uppfattas alltså avstå sina fordringar. Å ena sidan är det svårt att ha synpunkter då
förslaget är ganska övergripande i dessa delar, men å andra sidan kan man konstatera att det finns
krav på detaljerad redovisning vad gäller fordringar, skulder, motpart mm. Dock ska tilläggas att
Migrationsverket inte har rätt till återkrav på dagersättning till asylsökande, däremot på
återetableringsstöd men det är i mycket liten omfattning. Så det här gäller nog främst andra
myndigheter än Migrationsverket.

Övriga inspel kring PM:t och dialogen rörande den
gemensamma funktionen
Följande generella inspel hade de utvalda myndigheterna på PM:et och dialogen rörande den
gemensamma funktionen:


Förmågekartorna är ett bra sätt att visualisera vad den gemensamma funktionen behöver hantera.



CSN ställer sig frågande till att det i promemorian anges ”samtliga betalningar”. CSN förutsätter
att begreppet inte innefattar återbetalning av studielån, utan i huvudsak återkravsfordringar och
returer.



Många delar i promemorian känns fortfarande relativt oklara och det konstateras att det krävs
ytterligare utredning avseende system, rättsliga frågor, ansvar och gränssnitt och det gäller i
synnerhet om en ny funktion även ska hantera fodringshantering. I promemorian anges att
materialet måste diskuteras med de ingående myndigheterna, vilket är klokt och nödvändigt.
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Fortsättning från föregående sida:


En fråga som lyfts är om inbetalningar/returer ska gå till den samordnande myndigheten eller
direkt till beslutande myndighet. CSN förordar att returer bör hanteras av den samordnande
myndigheten för att minska arbetsbelastningen för beslutande myndigheter, i och med att vi ser en
administrativ vinst med att den myndigheten administrerar alla kontouppgifter.



Att införa en förmåga som kan ge råd och stöd rörande återkravsfordringar kommer att ställa stora
krav på en mycket bred kompetens, framför allt om återkraven kommer från olika myndigheter.
Att bygga funktionens it-system och att anpassa myndigheternas it-system så att de kan
”samverka” kommer också att kräva omfattande resurser.



Eftersom Pensionsmyndigheten köper tjänsterna avseende såväl utbetalning som
fordringshantering från Försäkringskassan har vi dock egentligen ingen input till en diskussion
vad gäller it-delarna i de olika scenariona.



Arbetsförmedlingen har idag en säker anslutning till Försäkringskassan genom SHS. Huruvida
SHS kan vara ett alternativ behöver utredas särskilt baserat på vilken typ av
anslutning/kommunikation som är aktuell och vad som stöds av SHS. SGSI förefaller vara ett bra
teknikval som bärare av skyddsvärd information. En fördel för Arbetsförmedlingens
vidkommande är förstås att en anslutning redan finns planerad för 2020.
Arbetsförmedlingen har utbetalningar på ca 30 miljarder kr för arbetsgivarstöd och återkräver ca
140 miljoner kr. Ej medräknat då är de utbetalningar som Försäkringskassan genomför åt
Arbetsförmedlingen eller de transfereringar som sker till arbetslöshetskassorna.
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