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E-utvecklingsråd i Jönköpings län 

E-utvecklingsrådet bildades 2011 med 

länets 13 kommuner och landstinget.  

 

Fr o  m oktober 2013  ingår e-rådet som del i 
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Utmaningar! 

• Mer resurser krävs till kärnverksamheten. 

 

• Alla kommuner har inte resurser och 

kompetens att driva e-utveckling som kan 

frigöra resurser. 

Hur ska man prioritera bland alla 

nationella initiativ? 

• De är inte helt samordnade och 

kräver resurser lokalt för att lyckas.  



Genom regional samverkan får man bättre 

förutsättningar för en effektiv e-utveckling! 



• Guide för effektiv regional e-

utveckling 

 

• Effektiv Regional e-utveckling 

- en forskningsutblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet 



• Guide för kommunal e-utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet 



Guiden är finansierad av Vinnova  
och har tagits fram tillsammans med  

Högskolan Jönköping 
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Guide för effektiv regional e-utveckling 
Syfte och målgrupp 

 

• Guiden ska ge vägledning i viktiga frågor inför eller i 

samband med samverkan kring regional e-utveckling.  

 

• Guiden inriktar sig i första hand mot kommuners 

kärnverksamhet, men många av de metoder och 

modeller som presenteras är tillämpbara även på andra 

områden.  
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Guiden bygger bl a på intervjuer med 

följande organisationer 

Landstinget i Jönköpings län 

Cehis 

SKL CeSam 
Regionbildningskommittén  

i Region Jönköping 

Östsam 

e-delegationen 

IT-forum i Stockholms län 

VästKom 

Höglandets IT 

Sambruk 

CeSam Blekinge 

e-utvecklingsrådet i 

Jönköpings län 

eVästerbotten 

Regionförbundet Kalmar 

CeSam Skåne 

Värmland 
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Guide för effektiv regional e-utveckling 
består av fyra delar: 

1. Referensram 

• Olika perspektiv på e-utveckling i samverkan 

• Överblick över pågående nationella och 
regionala initiativ 

• Forskningsutblick 

2. Hur kommer man igång med regional 
samverkan? 

 
 
 

3. Fördjupning 

• Juridiska former för samverkan 

• Styrformer, organisering 

• Finansiering 

 

 
4. Framtidsblick på e-utveckling och 

framgångsfaktorer 

• På nationell nivå 

• På regional nivå 

• På lokal nivå 

• Framtida forskning 
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Guide för effektiv regional e-utveckling 
består av fyra delar: 

2. Hur kommer man igång med regional 
samverkan? 

 
 
 

3. Fördjupning 

• Juridiska former för samverkan 

• Styrformer, organisering 

• Finansiering 

 

 
4. Framtidsblick på e-utveckling och 

framgångsfaktorer 
• På nationell nivå 
• På regional nivå 
• På lokal nivå 
• Framtida forskning 

 

1. Referensram 

• Olika perspektiv på e-utveckling i samverkan 

• Överblick över pågående nationella och 
regionala initiativ 

• Forskningsutblick 
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1. Referensram 

• Olika perspektiv på e-utveckling i samverkan 

• Överblick över pågående nationella och regionala 
initiativ 
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Med e-utveckling avses:  

 

verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som 

drar nytta av informations- och 

kommunikationsteknik kombinerad med 

organisatoriska förändringar och nya kompetenser. 
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e-utvecklingsområdet 

Verksamhets-
utveckling 

Teknik 

+ 
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Vem skall arbeta med e-utveckling? 

• Alla verksamheter 

• Kräver stöd 

• Kräver samordning 
  Samhälls            

byggnad 

  

Vård och 

omsorg 

  

Utbildning 

Arbets-

marknad 

Kultur och 

fritid 

E-utveckling 
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Vilka områden bör man arbeta med? 

Stöd & Förutsättningar 
(Projektmodeller, Stödresurser,  IT-infrastruktur etc.) 

V
år

d
 &
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m

so
rg

 

Sa
m

h
äl
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yg
gn

ad
 

Verksamhetsgemensamma tjänster,  
informationskanaler, system och plattformar 

(e-arkiv, e-tjänsteplattformar, Mina Sidor, Kontaktcenters) 

K
u
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e
la

kt
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St
ö

d
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n

e
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Kärn- och 
stödverksamhet 

Gemensamma lösningar ligger 
till grund för utveckling av 
kärnverksamheten 

Stöd och förutsättningar för 
e-utveckling 
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Samarbetet kan ske på olika nivåer 
Sambruks ”samtrappa” 

Samgående 

Samtal 

Samförstånd 

Samverkan 

Samarbete 

Erfarenhetsutbyte 

Gemensamma mål 

eller vägledningar 

Gemensam 

utveckling 

Operativt sam- 

arbete i en  

gemensam 

organisation 
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1. Referensram 

• Olika perspektiv på e-utveckling i samverkan 

• Överblick över pågående nationella och regionala 
initiativ 



Regionala 
initiativ till  
samarbete 

Strategidokument på 
Nationell nivå 

Digital Agenda 
för Europa 

Europa 
2020 

RUS 

En digital agenda 
för Sverige (2011) 

Regionala 
Digital 

Agendor 

Bredbandsstrategi 
för Sverige (2009) 

Samarbete 
kring 

Bredbands- 
frågor 

Strategi för  
eSamhället (2012) 

Nationell 
eHälsa (2010) 

Regionala forum, ex. Läns-IT-råd 

Samverkan för 
gemensam 

e-utveckling 

Regionalt 
samarbete 

E-hälsa  

Drifts-
samverkan i 
bl.a. drifts-

förbund 

Inköps-
samverkan 

Få enskilda 
kommuner i 

operativ 
samverkan 

Samverkan av kärnverksamhet 
(Samtliga kommuner och 

landsting i regionen) 

Bredare samverkan i 
regionsfrågor 

(Länsstyrelse, Högskola, 
Bolag, Organisationer)  

EU nivå 
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Påverkan från 

nationella initiativ 



Några initiativ inom  

digitalisering och e-utveckling 

Hur hänger allt ihop ? 

Hur påverkas vi 

regionalt och lokalt? 



FFF 

Strategier 
Vägledningar 

E-tjänster 
Ramavtal 

 
 
 

Skola 
Näringsliv och arbete 

Samhällsbyggnad, 
Transport och Miljö 

Kultur och fritid 
Demokrati och delaktighet 

CeSam 

Strategi för  
eSamhället (2012) 

Handlingsplan för  
e-samhället 2013-

2015  

Nationell  
eHälsa (2010) 

CeHis 

CeHis handlingsplan  
2013-2018 (2012) 

Socialstyreslen, 
vårdföretagarna, 

famna 

Socialstyreslen, 
Vårdföretagarna, 

Famna 

Social-
departementet 

SKL 

Samtliga regioner 
och landsting 

Socialstyreslen, 
vårdföretagarna, 

famna 

Komunal 
eHälsa 

Mål & Strategier 
Mjuk infrastruktur 

Vägledningar 
Nationella system & tjänster 

Stimulansmedel 
 
 

Vård och Omsorg 

Initiativ  (ex. kommissioner,  
program, nationella  

samarbetsorganisationer) 

Initiativtagande 
Organisationer 

Påverkan på  
det regionala  
samarbetet 

Fokus- 
områden  

Nationella strategier och 
handlingsplaner 

Närings-
departementet 

Bredbands- 
strategi för 

Sverige (2009) 

En digital  
agenda för  

Sverige (2011) 

Digitaliserings-
kommissionen 

PTS 

Strategi för en digitalt 
samverkande 

statsförvaltning 
(2012) 

E-leg. 
nämnden 

Bredbands-
forum 

E-delega-
tionen 

Mål & Strategier 
Vägledningar 

Stödmedel 
 
 
 
 

Bredband 

Mål & Strategier 
Signatärsskap ReDA 

 
 
 
 
 

Bl.a. Digitalt Innanförskap, 
Jämställdhet, 

Skola och undervisning, 
Digital kompetens, 

Entreprenörskap och  
företagsutveckling 

 

Vägledningar 
E-tjänster 

mm. 
 
 
 
 

Ur kommunalt perspektiv: 
Öppna data  

Gemensamma  
digitala tjänster  
Informations- 

säkerhet 

Vinnova 

Olika departement 

Olika strategier kring 
digitalisering och IT 
för olika områden 
(ex. miljö, kultur) 

Olika strategier kring 
digitalisering och IT 
för olika områden 
(ex. miljö, kultur) 

Olika departement 
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2. Hur kommer man igång med regional 
samverkan? 
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Samverkansprocessen 

• Vilka steg finns i samverkansprocessen? 

• Vad är viktigt i respektive steg? 

  
Identifiera 

behov av 

samverkan  

Genomföra 

samverkan 

Beskriva 

och Bedöma 
Etablera  

samverkan 

Förändringsledning 
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Samverkansprocessen 

  
Identifiera 

behov av 

samverkan  

Genomföra 

samverkan 

Beskriva 

och Bedöma 
Etablera  

samverkan 

Varför samverka? 

 

Vad samverka om? 

 

Med vem? 

 

På vilken nivå? 

På vilket sätt 

skall vi samverka? 

 

Vad kommer det 

kosta? 

 

Vad får det för 

konsekvenser? 

 

Hur startar vi upp 

samarbetet 

praktiskt? 

Hur styr, genomför 

och följer upp vår 

samverkan? 



Identifiera behov av samverkan 

Kan vi lösa kärnverksam- 

hetens olika behov tillsammans? 

De olika parternas behov och förslag 
De olika parternas behov och förslag 
De olika parternas behov och förslag 

De olika parternas behov 

Nationella initiativ Nationella initiativ 

Vilka nationella initiativ finns som 

påverkar vår samverkan? 

Samverkans- 

behov 

På vilket sätt 

samverkar 

andra 

regioner? 

Andra 

regioner 

Existerade 

Regional 

samverkan 

Vilken 

påverkan från 

övrig regional 

samverkan?  
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Vad finns för lokalt behov  

av samverkan? 

• Vad finns för behov av samverkan? 

 

– Som vi inte klarar själva? 

 

– Där vi kan bli mer kostnadseffektiva tillsammans? 

 

– Där vi kan snabba på takten om vi är fler? 

 

– Där det är realistiskt att lyckas? 
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Hur kan det gå till konkret? 

• Det är lättare att samverka om: 
– Nya lösningar/områden – Färre inlåsningar 

– Naturligt regionala frågor 

– Områden där det finns stimulansmedel eller nationella 
initiativ att dra nytta av. 

 

• Utgå från nationella initiativ och handlingsplaner för 
att kunna dra nytta av det stöd som ges. 

 

– SKL presenterade i sin handlingsplan* 32 initiativ inom 6 
programområden 
 

 



 

Digitala vägen till morgondagens välfärd - Handlingsplan för eSamhället 2013-2015
32 initiativ som utgör viktiga steg mot ett enklare, öppnare och effektivare samhälle

Gemensamma              

funktioner och 

tjänster                       

Skola och lärande               
Näringsliv och 

arbete                  

Samhällsbyggnad, 

transporter och 

miljö                 

Demokrati och 

delaktighet          

Strukturella 

förutsättningar                   

för e-tjänster                  

i offentlig sektor

Enklare vardag för 

privatpersoner och företag

                                                                                                                                                                     

Min ärendeöversikt                     

Mina uppgifter                     

Mina meddelanden                      

Mina fullmakter                      

Digitalt faderskaps-

erkännande 

Tillgång till modern 

och öppen it-

infrastruktur för 

lärande                                         

Digitala lärresurser 

anpassade till varje 

elevs lärande

En gemensam 

ingång för företagare    
E-legitimation

Smartare och öppnare 

förvaltning stödjer 

innovation och delaktighet

                                                                                                 

Öppna data                                      

E-arkiv                                   

Dela öppna lösningar                                 

Servicejämförare

Enklare hantering av 

ekonomiskt bistånd                                     

Förenkla matchning 

för jobb                                      

Digital informations-

överföring av 

uppgifter om 

nyanlända

Digital 

beräkningstjänst för 

miiljöbalkstaxa               

Geodata

Medborgardialog 

med stöd av it                            

Digital delaktighet

Bredband

Högre kvalitet och 

effektivitet i verksamheten

Effektiv it-drift                            

E-handel                         

Digital 

kommunikation som 

huvudkanal

Enklare och 

effektivare 

skoladministration

Jämföra servicenivå 

till företagare

Digitalisering av 

gemensam 

bygglovsprocess                   

Digitalisering av 

detaljplan- och 

fastighetsbildnings-

process

Elektroniska val och 

digitalisering av 

valadministration            

Digitalisering av 

nämndadministration

Gemensam it-

arkitektur                                     

Informationssäkerhet

Övergripande
mål

Program-
områden
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Nivå E-arkiv 

Nationell leverans Ramavtal leverantörer, Vägledning, Q3-Q4 

2013 

Regional leverans Utbildning, nätverksträffar, gemensam 

kravställning,  

Lokalt Avrop, införande, drift och förvaltning.  
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Framgångsfaktorer 

• På regional nivå 

– Ökat verksamhetsutvecklingsengagemang 

 

– Synkronisera arbete mellan olika regionala aktörer 

 

– Synkronisera regionala projekt mot pågående 

nationella initiativ 

 

– Tydligare politisk agenda 
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Målet med guiden  

 

Guiden ska kunna utgöra ett stöd i samband med 

att kommuner tar fram mål och styrmodeller och 

organiserar sig för att på ett effektivt sätt arbeta 

med verksamhetutveckling med stöd av IT. 
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Guide för kommunal e-utveckling 

Innehåll 

• Kort beskrivning av e-utvecklingsområdet och 

vilka verksamhetsområden som berörs.  

 

• Tio goda råd för e-utveckling.  

 

• Modell för e-utveckling i en kommun.  

 

• Lämpliga förberedelser inför en regional 

samverkan.  
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Guide för kommunal e-utveckling 

Bilagor 

• Framtagning av en lokal digital agenda 

 

• Fördjupning inom organisation, styrning och 

finansiering 

 

• Metod för klassificering av IS/IT-system 

 

• IS/IT-avdelningens kompetensområden 

 

• Metoder och verktyg 
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Tio goda råd för e-utvecklingsarbetet 

Baserat på erfarenheter från flera 

intervjuade personer.  
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Tio goda råd 

1. Utvecklingen av e-samhället är en strategisk 

ledningsfråga. 

  

2. e-utveckling bör hanteras och betraktas som 

verksamhetsutveckling.  

 

3. Stimulans behövs, t ex central medel, fria 

resurser.  
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Tio goda råd 

4. Skapa en tydlig ansvars- och kostnads-

fördelning. Finansieringsmodell. 

 

5. Nyttovärdera, prioritera och ta hem vinsterna. 

 

6. Sök kommungemensamma lösningar där så är 

möjligt.  
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Tio goda råd 

7. Skapa utrymme för flexibilitet.  

– Teknikutvecklingen går mycket f 

 

8. Samverkan skapar nya möjligheter.  

– Utnyttja nationella lösningar och samarbeta med 

andra kommuner regionalt.  
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Tio goda råd 

9. Fortsatt kontinuerlig kompetensutveckling för 

tjänstemän, politiker och medborgare.  

 

10.Börja enkelt.  

 



Finns att ladda ner på  

www eutveckling org 
 



Frågor? 



jan.pihl@regionjonkoping.se 

 

bertil.thunberg@knowit.se  

 

 

 

 

janne.dicander@jonkoping.se 

Frågor? 


