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Lars Jerrestrand 
lars.jerrestrand@borasregionen.se 

0723-666561 

Ulf Palmgren 
Ulf.Palmgren@skl.se 
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http://ec.europa.eu/digital-agenda/ 
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Nationella Erbjudandanden 



Hur utnyttjar och hur vill kommunerna  
köra på e-vägarna? 



  Drivkrafter kopplade till  
målen för våra Nationella Initiativ 

Teknikutveckligen 

Ökade medborgarkrav 

Politiskt intresse 

Verksamhets intresse 
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Olika regionala 

Digitala Agendor 

 



Arbete med våra Nationella Initiativ 

http://nationellautvecklingsportfoljen.se/utvecklingsinsatser/ 
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Min e-legitimation 
 





Våra Nationella Initiativ 

 



2016 går offentlig sektor över  

till Svensk e-legitimation 

 - Är ni redo?   



Nu måste alla ansluta sig 

• Ramavtal har upphört (BankID, Telia) 

• Ändrad lagstiftning 

• Krav på enhetlig säkerhet 

• Nuvarande lösningar slutar fungera 



Elektronisk identifiering 2016 

Kommun 

 

Landsting 

 

Myndighet 

 

 

Leverantör 1 

 

Leverantör 2 

 

Leverantör 3 



Fördelar med Svensk e-legitimation 

• Underlättar för privatpersoner 

• Samma gränssnitt från alla leverantörer 

• En håller kontakterna 

• Tydliga säkerhetskrav 

• Möjliggör bredare utbud av utfärdare 

• Rättvist för leverantörer 

• Flexibelt 

• Går att uppgradera 

 



Ta nästa steg 

• Läs mer på www.elegnamnden.se 

och www.sveleg.se 

• Prenumerera på nyhetsbrev 

• E-legitimationsdagen 4 februari 2015 

• Anslut er, flera har anslutit sig 

http://www.elegnamnden.se
http://www.sveleg.se


• Tekniken ändrar våra beteenden 

 

• Appar och smarta telefoner 

 

• Allt lägre kostnader att tillgängliggöra data 

 

• Snabb förändring mot mer  

    konsumentdriven IT-användning 

Utvecklingen kring Öppna Data 
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http://www.vastkom.se/4december
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Varför Öppna Data? 

•Öppna data förbättrar möjligheterna till ”ett fritt meningsutbyte och  en 
allsidig upplysning” 

•En bättre tillgång till offentlig data ökar medborgarnas insyn i förvaltningen 
och möjligheterna till deltagande i olika besluts- och planeringsprocesser 

•Öppna data ger medborgare och företag möjlighet att bidra med 
kvalitetssäkring och förbättring av den offentliga datan 

Demokrati 
och 

delaktighet 

•Öppna data är en katalysator för ordning och reda i den egna organisationen 

•En förbättrad tillgång till egna (och andras) data skapar förutsättningar för att 
utveckla arbetet med business intelligens  

•Skapar möjligheter till nya arbetssätt för att kvalitetssäkra den egna 
informationen 

•Kan ge nya impulser för innovation och utveckling i verksamheten 

Struktur 
och kvalitet 

•Tillväxtpotentialen i en ökad vidareanvändning av offentlig data i Sverige är 
runt 10 miljarder kronor 

•Om trafikdata tillgängliggörs så att varje svensk kan minska sin restid med i 
genomsnitt två timar per år har det ett värde av en kvarts miljard kronor 

•Värdet av öppna data motsvarar 36 miljarder kronor i direkta och indirekta 
ekonomiska effekter 

Tillväxt och 
innovation 



Nationella tjänsten för Ekonomiskt Bistånd 

”Sammansatta bastjänsten” 
 

 

 

 

 



SSBTEK 

i Svenljunga 

(Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd)  

Christian Bonfré 
IT-chef 
epost christian.bonfre@svenljunga.se 
Telefon 0325-18446 



Uppdraget 
• Genom tjänsten kan handläggare inom socialtjänstens 

verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få utlämnat information från 
a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten och Skatteverket.  

 

• Den nya tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av 
informationen samt ger förutsättningar för frigjord arbetstid i 
handläggningen hos både kommuner och myndigheter 

 

• För att kunna använda tjänsten krävs att en anpassning av 

kommunernas verksamhetssystem. Försäkringskassan ansvarar för 
teknisk förvaltning av tjänsten på uppdrag av SKL. 

 



Kollade upplägget 



SSBTEK= 



Lösningsförslag från workshop 



 

Lösningsförslag från workshop 



Lösningsförslag från workshop 



Lösningsförslag från workshop 



Leverans från Pulsen 

- En integrerad pilot i Combine 
 
- Öppen dokumentation om integrationen 
 
- Får in lösningen i ordinarie system och ordinarie 

förvaltning till reducerad driftskostnad 
 
- Övriga Combine-användare inom VGR får tillgång till 

reducerat pris 
 
- Reducerad driftkostnad för alla 

 



Tack! 
Frågor? 

Christian Bonfré 
IT-chef 
epost christian.bonfre@svenljunga.se 
Telefon 0325-18446 



E-blomlådan 
Självvärdering av verksamhetsutveckling med stöd av IT 

 

 

 

 



SjälvvärderingsVerktyget LIKA  

• LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av 

skolans digitalisering.  

• Verktyget är ett stöd i arbetet att värdera och 

prioritera olika insatser. Det är ett 

självskattningsverktyg som bygger på en värdering 

och bedömning av läget på skolan – en skattning 

som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan. 

• LIKA bygger på en  modell som tagits fram i ett 

samarbete mellan Lidingö och Lund (IT-tempen).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

”Endoch desse fem concilia därtill äre 
instichtade, att alle riksens ärender måge 

ordentligen och utan försummelse eller 
blandning drifvas igenom, och till konungens 
och riksens tiänst räckia hvarandra handen,  
så skall doch härmed det ena så väl som det 

andra, mycket mera praesidenterna vara 
förbundet att blanda sig in i dens andres tiänst 

och ärenden, villiandes amplificera och vidga 
sin jurisdiction vidare än honom tillstår och är 

betroedt” 

Digital samverkan 

Oxenstierna 2.0  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Axel_Oxenstierna_1635.jpg
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