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Lars Jerrestrand 
lars.jerrestrand@borasregionen.se 

0723-666561 

Siv Torstensson 
siv.torstensson@fyrbodal.se 

      0733-358521 
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Lars Jerrestrand 
lars.jerrestrand@borasregionen.se 

0723-666561 

Siv Torstensson 
siv.torstensson@fyrbodal.se 

 

Ulf Palmgren 
Ulf.Palmgren@skl.se 

 

Anna Gillquist 
anna.gillquist@skl.se 

 

 

Inger Greve 
inger.greve@skatteverket.se 

 

 Sylve Johnson 
sylve.johnson@skatteverket.se 

 

 

Håkan Johansson 
Hakan.l.johansson@skatteverket.se 
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 09.15-09.45  

          Enklare vardag för privatpersoner och företag genom att dra nytta av nationella digitaliserings initiativ. 

           Lars Jerrestrand,  Boråsregionen & Ulf Palmgren, SKL 

 

 09.45-10.30  

          Presentation av Mina meddelanden, den gemensamma tjänsten för säker digital post. 

          Inger Greve , Sylve Johnson, Skatteverket Håkan Johansson, Skatteverket 

 

 10.30-10.45 Kaffe 

 

 10.45-11.45  

          Inledande presentation av förstudien för användande av Mina   Meddelanden som genomförts genom SKL 

           Anna Gillquist ,     Programansvarig gemensamma tjänster & funktioner, SKL   

 

 11.45-12.00  

           Diskussion kring vägval och prioriteringar, hur kan man i den egna kommunen dra  

           nytta av en gemensam infrastruktur som exempelvis Mina Meddelanden. 

           Anna Gillquist ,     Programansvarig gemensamma tjänster & funktioner, SKL 

  

 Lunch klockan 12.00-13.00  
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 13.00 - 13.10  

Inledning till eftermiddagens   

Siv Torstensson, e-Samordnare Fyrbodal & Lars Jerrestrand, e-Samordnare Boråsregionen  

               

 13.10 - 13.50  

Fördjupad information om tjänsten Mina meddelanen 

Sylve Johnson & Håkan Johansson, Skatteverket 

  

 13.50 – 14.30 

Praktiska erfarenheter och lärdomar från förstudien med kommuner  som kommit igång med M.M  

Anna Gillquist ,   Programansvarig gemensamma tjänster & funktioner, SKL   

  

 14.30 – 14.45 Kaffe  

  

 14.45 - 15.15  

            Summering av status och planer kring utnyttjande av e-legitimation  

Ulf  Palmgren, Nationell samordnare e-legitimation, SKL 

   

 15.15-16.00  

Diskussion kring hur vi i framtiden kan samverka kring Mina meddelanden och e-legitimation för att öka 

servicegraden och effektivisera våra kommunala verksamheter och dess processer. 

Anna Gillquist , SKL & Inger Greve , Skatteverket & Ulf  Palmgren, SKL, mfl 

  

 16.00  

         Avslutning 
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 Kaffe och lunch 

 

 Lokaler 

 

  Presentationer från dagen 

 

 Utvärdering av dagen 
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http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyhe
ter/utrikes/article19621405.ab 
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http://nyheter.wecloud.se/2013/01/falsk-inbeltalning-till-skatteverket.html 
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