


Sverige ligger bra till i 
internationella jämförelser… 



 

…men inte när det gäller offentliga 
tjänster på nätet 



Flera utmaningar 

 



Framtidens medborgare har 
förväntningar på digitala välfärdstjänster 

Ett digitalt servicelöfte? 
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SKL har beslutat om  

Strategi för eSamhället 

Strategins övergipande mål*: 

 Enklare vardag för privatpersoner 
och företag. 

 Smartare och öppnare förvaltning 
stödjer innovation och delaktighet. 

 Högre kvalitet och effektivitet i 
verksamheten. 

 

* Även regeringen och E-delegationen har dessa mål 



 
 
Ny roll för SKL kräver mobilisering för att nå resultat 

Center för eSamhället (CeSam) 

 

 

eHälsa  

 

 

Skola 

 

 

Näringsliv  
och arbete 

 

 

 

Samhälls-
byggnad, 

transporter 
och miljö 

 

 

 

Kultur och 
fritid  

 

 

Demokrati 
och 

delaktighet 

Grundläggande strukturella förutsättningar 
Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & informationssäkerhet 

Gemensamt kansli och programkontor 

Gemensamma funktioner och tjänster 
T.ex. e-arkiv, e-handel, Mina sidor, Mina fullmakter, Mina ärenden 



SKL har beslutat om  

Handlingsplan för e-samhället 2013-2015 

 32 initiativ med förväntade lägen 2015 
inom våra programområden 

 Inordnad efter samma tre mål som i 
strategin och i regeringens digitala 
agenda och e-strategi 

- Enklare vardag 

- Smartare och öppnare förvaltning 

- Högre kvalitet och effektivitet 

 

 

 



Enklare vardag för privatpersoner 
och företag – digitala mötet 

 Min ärendeöversikt 
  

 Mina meddelanden 
  

 Mina fullmakter 
  

 Förenkla för barnfamiljer 
 

 Mina uppgifter – ”en 
uppgift en gång”  

 

 



Smartare och öppnare förvaltning 
stödjer innovation och delaktighet 

 Öppna data  
 

 E-arkiv   

 

 Dela öppna lösningar  
 

 Servicejämförare  ( 



Högre kvalitet och effektivitet i 
verksamheten – digitalt arbetssätt 

 Digital kommunikation som 
huvudkanal  

 

 E-handel   
 

 Effektiv administration och 
it-drift 

 

 

 

 

 

 



Skola och lärande i e-samhället 

 Tillgång till modern och 
öppen it-infrastruktur för 
lärande 

 

 Digitala lärresurser 
anpassade till varje elevs 
lärande 
 

 Enklare och effektivare 
skoladministration / 
elevplattform 
     

 

 

 

 

 

 



Näringsliv och arbete i e-samhället 
 En gemensam ingång för 

företagare 
    

 Enklare hantering av 
ekonomiskt bistånd 
    

 Förenkla matchningen av jobb 
 
 Jämföra servicenivå till 

företagare 
    

 Digital överföring av 
information om nyanlända 
     

 
 
 
 
 
 
 

 



Samhällsbyggnad, transporter och miljö 
i e-samhället 
 
 Digitalisering av gemensam 

bygglovprocess 

 

 Digitalisering av detaljplan- och 
fastighetsbildningsprocess 

 

 Digital beräkningstjänst för 
miljöbalkstaxa 

 

 Geodata 

 

 

 

 

 

 

 



Demokrati och delaktighet i e-
samhället 

 Medborgardialog med stöd av IT 

 

 Elektroniska val och digitalisering 
av valadministration 

 

 Digitalisering av 
nämndadministration 

 

 Digital delaktighet 
    

 

 

 

 

 

 



Strukturella förutsättningar för e-
tjänster i offentlig sektor 

 Gemensam it-arkitektur 
  

 Bredband   
  

 Svensk e-legitimation 
  

 Informationssäkerhet 
  

 

 



Vårt uppdrag 



Överenskommelser med staten 



Överenskommelser med staten  

 Handslag mellan Anna-Karin Hatt 
och Anders Knape i mars 2013, 
ambition att hitta nya vägar framåt 
kring samverkan. 

 Överenskommelser finns idag inom 
eHälsa och medborgardialog med 
stöd av it. Dessutom brett 
samarbete inom E-delegationen.  

 Överenskommelser inom fler 
områden efterlyses.  

 Den digitala samverkan inom hela 
offentliga sektorn behöver 
förbättras generellt. 



 20 MSEK - går oavkortat till regionala samordnare 
 

 70 MSEK - ska användas för att genomföra följande aktiviteter: 
 

 Införande av e-tjänster inom socialtjänsten 

 Ge alla berörda medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till säker 
roll- och behörighetsidentifikation  

 Införa mobil dokumentation i hemtjänsten och hemsjukvård 

 Säkerställa att trygghetslarm som kommunerna erbjuder övergår från analog 
till digital teknik 

 Införa och använda NPÖ 

 

 1 MSEK - utbetalas till samordnare inom de idéburna och 
privata utförarna (Famna och Vårdföretagarna) 

Överenskommelse EBP 2013-2015 
 

Stimulansbidrag 2013 



Överenskommelser  
mellan kommuner och landsting 



Gemensamt utvecklingsarbete för 
eHälsa pågår 
 



Regional samverkan en nyckel 

 Regional samordning för drift, upphandling 
och utveckling. 

 Snabb utveckling: CeSam Skåne, CeSam 
Blekinge, CeSam Värmland,  eVästerbotten, 
CeSam Norrbotten, Halland...?  

 Många olika former 

- Kommunförbund eller regionförbund 

- Gemensam nämnd och förvaltning 

- Gemensamt aktiebolag 

- Samverkansavtal 

 



Värmland 

 Gemensam drift- och service 
nämnd 

 Gemensam e-tjänstplattform 

 Gemensamma licenser 

 Gemensam 
verksamhetsutveckling som 
tar stöd av it 

 100 e-tjänster 

 Minskade driftkostnader 

 Karlstad – ”Är man stor och 
stark ska man vara snäll” 
(Pippi) 





Besparingar för gemensam e-plattform 

- 1 917 000 



 





E-arkiv 

 Digitaliseringen för med sig krav på digital arkivering 

 Alla Sveriges myndigheter måste säkerställa digital lagring på 
lång sikt i enlighet med gällande lagkrav 

 Många medlemmar saknar spetskompetens för att ta fram 
genomarbetade kravspecifikationer ur både ett juridiskt och 
tekniskt perspektiv 

 Marknaden kan lösa problemet 

 En genomarbetad kravspecifikation har tagits fram, och en 
gemensam upphandling genomförs av SKL Kommentus 

 Kostnaden för krav- och upphandlingsprocessen 4-5 mkr 



Lösning: Gemensamma krav och 
upphandlingar 

 Resurser och kompetens utmaningar för 
enskild kommun, och upphandlare ibland 
inte ”jättesamarbetsorienterade” 

 Det finns ett behov för kommunsektorn att 
skapa gemensamma kravspecifikationer för 
it-lösningar ”av strategisk karaktär” 

 Samordning har ett egenvärde 

- Gemensamma krav sänker kostnaderna 

- Gemensamma krav ökar konkurrensen 

 e-Arkiv-upphandlingen på god väg; 500+ 
intresserade 



Projekt eArkiv 



Projekt eArkiv 

Upphandla ett ramavtal för e-arkiv 

Erbjuda kommunal sektor möjlighet att anskaffa och 
implementera e-arkiv 

 

Ge möjlighet till kommuner, kommunala bolag, landsting och 
regioner att: 

- säkerställa den långsiktiga 
informationsförsörjningen  

- bidra till en ökad effektivisering 

- ge ökad tillgänglighet till information 

 



Projekt eArkiv 

 

 

 

SKL:s styrelse 

Beredningen för eSamhället 

SKL CeSam 

Upphandling e-arkiv 

Projektledare: Annelie Dufva 

SKL Kommentus Inköpscentral 
(SKI) 

Projektgrupp 

 

  

Stöd och förankring 

Projektledare: Ann Landelius  

 SKL CeSam 

Martin Stockenstrand, SKL CeSam 

 

 

 

Projekt e-arkiv 

Projektledare: Ann Landelius, SKL 
CeSam 

Expert: Ulrika Gustafsson, 
SKL/Västerås stad 

Styrgrupp 

Referensgrupp 

Riksarkivets förvaltningsgemensamma 
specifikationer (FGS) 

Projektdeltagare: SKL CeSam 

Krav e-arkiv 

Projektledare: Ann Landelius 

SKL  CeSam 

Projektgrupp 



Projekt eArkiv 

Projektetapper 2013 
 Öppning av anbud och kvalificering - mars 2013 

 Utvärdering, tester och juridiska frågeställningar  - juni 2013 

 Preliminärt resultat och slutresultat - slutet av juni 2013 

 Beslut om och publicering av slutresultat -  september 2013 

 Avslut och överlämning av slutresultat - september 2013 

 



Projekt eArkiv 

Hur  svårt kan det va’ ? 

 Komplexiteten: 

 Många olika intressenter – olika nytta  

 Omfattar hela verksamheten – många olika typer av information 

 Framtiden är en viktig intressent 

 Många lagkrav inom olika områden 

 

 Svårt att förmedla nyttan till beslutsfattare  

 

 



Projekt eArkiv 

Hur möta utmaningen? 

 Fastställ och förankra effektmålen  

 Prioritera och avgränsa  

 Flera parallella aktiviteter inom olika områden – helhetssyn 

 

 Checklistan för eArkiv -  ett stöd i detta arbete 

 Samla erfarenheter från dem som redan infört e-arkiv 

 Samarbeta med andra 

www.skl.se › ... › Gemensamma tjänster och funktioner › E-arkiv
 

 › 
Stöd och hjälp 

 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/gemensamma-tjanster-och-funktioner
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/gemensamma-tjanster-och-funktioner/earkiv
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/gemensamma-tjanster-och-funktioner/earkiv
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/gemensamma-tjanster-och-funktioner/earkiv




Projekt eArkiv 



Projekt eArkiv 

Tar upp frågor kring bevarande, gallring och  
hantering av handlingar. 

- Juridiska förutsättningar 

- Strategier för att hantera elektronisk information 

- Formatfrågor 

- Övergripande krav på funktionalitet vid  
t ex upphandling av verksamhetssystem (bl a exportmöjligheter, 
beständighet, gallring etc). 

 

Framtagen genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor 

http://www.samradsgruppen.se/ 

 

 

http://www.samradsgruppen.se/
http://www.samradsgruppen.se/




Projekt eArkiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt eArkiv 

Höst 2013 
Informationsmöten 

Lund 

Göteborg 

Karlstad 

Jönköping 

Umeå 

Boden 

Stockholm 

Cesam regionala nätverk  

 

 

 

 



www.skl.se/esamhallet 
Nyhetsbrevet eSamhället 

 



TACK! 

 

Hör gärna av er med frågor och inspel: 

 

Ann Landelius 

ann.landelius@skl.se 

 

Per Mosseby 

per.mosseby@skl.se  
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