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Malax före projektet

• Gamla ekonomirelaterade system som slutar uppdateras 

• Mycket manuellt arbete med ekonomiförvaltningen

• Klarar inte av den nya myndighetsrapporteringen
– Inte andra nya tekniska

krav heller 



Malax före projektet
• Ca 50 % elektroniska leverantörsfakturor

• Ca 20 % elektroniska kundfakturor

• Papperslappar och pdf-
dokument som underlag för 
bokföring och fakturering

• Excel-filer för 
myndighetsrapportering enligt 
serviceklasser



Malax före projektet
• Liten satsning på innovationer och 

stora förnyelser inom 
ekonomiförvaltningen

• Liten kommunikation med andra 
avdelningar om deras nuvarande 
och framtida behov

 stor arbetsbörda från förut och 

viktigt med jämförbarhet och 
kontinuitet



Själva projektarbetet



Info & kommunikation

Kommunens infoblad + 
sociala medier + intra + 
workshops + utbildningar + 
personlig handledning + 
brev + infotillfällen mm



Info & kommunikation
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Info & kommunikation



Manualer



Utbildningar



Malax efter projektet
• Ca 90 % elektroniska leverantörsfakturor

– En del leverantörer med omsättning < 10 000 euro samt utan 
FO-nummer

• Ca 30 % elektroniska kundfakturor
– En hel del bekymmer med övergången till ny operatör

• Fakturaunderlag registreras elektroniskt och direkt i 
systemet, inte med PDF-blanketter

• Budget registreras elektroniskt och direkt i systemet



Malax efter projektet

• Mycket ”innovationskommunikation”
– Med andra avdelningar

– Internt

– Externt (leverantörer)

– Inte alltid munter kommunikation dock 

• Lättare att utbilda nya arbetstagare 
tack vare manualer/dokumentation



Malax efter projektet

• Vi klarar av myndighetsrapporteringen

• Nya rutiner för inköp följs ok

• Inte alltför mycket tid har ännu lösgjorts för analysarbetet
– Finns en del mindre problem kvar att lösa

• En del automatik i användning på bokföringssidan
– Automatkonteringar, konteringsförslag, automatisk 

serviceklassificering, momsregistrering, momsdeklaration, Excel-filer 
som kan köra in data, maskinläsbart kontoutdrag, massbokföring osv



Största riskerna
• Stor arbetsbörda för liten personal

• Systemleverantörer och IT-personal 
hinner inte alltid med heller

• Skadad image om för stora brister 
under utvecklingsarbetet



Viktiga lärdomar
• IT-personal borde ha engagerats tidigare

– Byte av ERP-system ett av de största IT-projekten en 
organisation kan genomföra

• Och vi borde ha utökat resurseringen på IT-sidan 
(ansökte inte om stöd för IT-personal...)

• Utbildningar/konsultering i små grupper effektiva
– Tar mer tid att sätta sig ner med en person i taget, 

men räcker kanske med en gång då



Viktiga lärdomar

• Positivt arbetsklimat 
kanske det allra 
viktigaste!
– Ska vara låg tröskel att 

fråga om hjälp
– Och berätta om misstag
– Och dela idéer
– Viktigt att lyfta upp 

framsteg (glöms lätt 
bort)



Fortsatt utvecklingsarbete



Tack!


