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Enklare i eSamhället



Den digitala revolutionen
- Den digitala revolutionen ändrar 

på ett omvälvande sätt  
förutsättningarna för stora delar 
av samhällslivet, såväl nationellt 
och internationellt och inom vitt 
skilda områden t.ex. 
- Politik och demokrati
- Affärsverksamhet
- Information, kommunikation och 

nöjen
- Kunskapsbildning och 

kunskapsspridning
- Socialt samspel över alla gränser



Gemensam kraftsamling nödvändig!
- Den stora majoriteten av landets kommuner saknar tillräckligt med 

resurser och kompetens för att kunna utnyttja e-samhällets stora 
möjligheter till ökad service, produktivitet och öppenhet.

- Detta kan på sikt utmana det kommunala självstyret och skapa krav på 
kommunsammanslagningar eller förstatliganden.

- Regeringen har i den digitala agendan slagit fast att Sverige ska bli 
världsledande i att utnyttja digitaliseringens alla möjligheter.

- Kommunsektor svarar för ca. 70% av alla offentlig 
tjänster/medborgarkontakter.

- Merparten av kommunsektorns e-tjänster bör vara generiska och kunna 
implementeras i samtliga kommuner, landsting och regioner.

- Den offentliga sektorn måste gemensamt kraftsamla för att utnyttja 
potentialen till ett ökat värdeskapande för privatpersoner, företag och 
organisationer.



Nationell IT‐strategi för vård och omsorg ‐
 

2006



Strategi för 
eSamhället



Strategi för utveckling av e-förvaltning 
– uppdelat på kommunstorlek



Prioritering av arbete med                    
e-förvaltning 
– uppdelat på kommunstorlek



”Det behövs 
standardiseringar 
och gemensamma 

lösningar” 

”Det behövs 
standardiseringar 
och gemensamma 

lösningar”

”Det handlar om 
att tillmötesgå 
medborgarnas 
förväntningar” 

”Det handlar om 
att tillmötesgå 
medborgarnas 
förväntningar”

”Det är 
förvånande att 

politiker inte har 
krävt mer på det 

här området” 

”Det är 
förvånande att 

politiker inte har 
krävt mer på det 

här området”

”Det finns ingen 
samsyn. Det 

behöver bli mer 
synkroniserat” 

”Det finns ingen 
samsyn. Det 

behöver bli mer 
synkroniserat”

”Vi sitter i knäet 
på 

leverantörerna” 

”Vi sitter i knäet 
på 

leverantörerna”

”Samverkan är på 
allas läppar och 
det känns ärligt 

menat.” 

”Samverkan är på 
allas läppar och 
det känns ärligt 

menat.”

”SKL bör peka 
med hela handen, 

ha ett 
koncerntänk” 

”SKL bör peka 
med hela handen, 

ha ett 
koncerntänk”

Inspel från kommuner, landsting 
och regioner



Strategins övergipande mål*

1. Enklare vardag för 
privatpersoner och företag

2. Smartare och öppnare 
förvaltning stödjer innovation 
och delaktighet

3. Högre kvalitet och effektivitet i 
verksamheten

* Även E-delegationen har antagit dessa mål och de 
ingår i Digitala agendan



Strategins insatsområden



Nationell strategi för eSamhället



Policyn

Verksamhetsutveckling
med IT som stöd

Karlstads kommuns övergripande 
styrdokument inom IT-området är policyn för 
verksamhetsutveckling med IT som stöd. 

Policyn anger kommunens förhållningssätt 
till och inriktningen för användning och 
utveckling av informations- och 
kommunikationsteknik för att utveckla 
kommunens verksamheter. 

Dokumentet beskriver hur IT ska användas för 
att nå kommunens mål.



Framgångsrik IT-styrning 
till stöd för verksamhetsutveckling       

Leif Eriksson, Täby, Mats Bohman, Nacka, Daniel Antonsson, Sundsvall, Lars Svantesson, Botkyrka, 
Björn Söderlund, Lidingö,    Bo Källmark, Malmö, Jan Långström, Umeå, Stefan Svensson, Stockholm, 

Magnus Petzäll, Göteborg, Inge Hansson, Karlstad, Jens Lindh, Södertälje
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Nivå 2:  Verksamhetsmässiga förutsättningar 

Nivå 1:  IT som möjliggörare

Sammanvägt utfall 
av IT-styrning per 
verksamhets-
område

Förutsättningar 

Nivå 4:

Nivå 3:

Nivå 1 & 2:

Kronbladen 
representerar de 
verksamhets-
specifika
indikatorerna

God IT-styrning 

Ej tillfredställande IT- 
styrning 

Förbättringspotential 
inom IT-styrning



Nivå 1: IT som möjliggörare

15

IT som möjliggörare

INDIKATORER

• Kommunen har utsedda ägare av system och information
• Kommunen tillämpar ett informationssäkerhetsramverk 
• Kommunen har en sammanhållen arkitektur för IT som syftar till att 

 stödja verksamhetsutveckling
• Kommunens IT‐miljö

 
är dokumenterad

• Kommunen tillämpar en systemförvaltningsmodell
• Kommunens verksamheter kan följa upp sina IT‐kostnader och IT‐

 leveranser 
• Kommunen tillhandahåller en funktion som möjliggör säker inloggning 

 och digital underskrift
• Kommunen har en teknisk funktion som möjliggör e‐tjänster
• Kommunen tillämpar Vervas

 
riktlinjer för 24‐timmarswebben  

• Kommunen tillämpar etablerade principer för säkert informationsutbyte 

 med andra aktörer 



INDIKATORER

• Kommunen tillämpar en projektstyrningsmodell 

• Kommunen tillämpar en modell för prioritering av projekt, t.ex. med stöd av  nyttokalkyl

• Kommunen följer aktivt upp effekter och kostnader av projekt och leveranser

 

samt fortsatt förvaltning av resultatet

• IT‐perspektivet är en naturlig del i verksamhetsplaneringen och finns representerat i kommunledningen. 

• Kommunen arbetar aktivt med grön IT för att säkra en hållbar utveckling i kommunen

• Kommunen använder IT för att minska resandet

• Kommunen följer löpande upp att IT hanteras ändamålsenligt 

• Kommunen arbetar aktivt med att kartlägga och minska digitala klyftor

• Kommunen samverkar med andra offentliga aktörer för att utveckla verksamheten med stöd av IT. 

• Kommunen samverkar med näringslivet för att utveckla verksamheten med stöd av IT. 

• Kommunen arbetar strukturerat för att öka dialogen mellan IT och verksamhet som säkerställer IT:s stöd i 

 
verksamhetsutvecklingen.

• Kommunen deltar aktivt i externa nätverk och projekt som syftar till verksamhetsutveckling med stöd av IT. 

• Kommunen arbetar aktivt för att säkerställa medarbetarnas kompetens avseende IT. 

Verksamhetsmässiga förutsättningar

Nivå 2: Verksamhetsmässiga förutsättningar



Äldreomsorg och sociala frågor  Stadsbyggnad, teknik och miljö
• Medborgare kan bedöma kvalitet och jämföra anordnare av 

 
äldreomsorg.

• Kommunen följer upp kvalitet hos anordnare av äldreomsorg. 
• Brukare/anhöriga kan följa vårdplaneringen

 

digitalt

• Kort handläggningstid för bygglov.
• Medborgare och företag har insyn i handläggningsprocessen 

 
för bygglov. 

• Medborgare kan följa stadsplaneringen digitalt. 
• Medborgare kan följa snöröjningen digitalt. 
• Kommunen samordnar sin tillsyn inom miljöområdet. 

Barn och utbildning Kultur och fritid
• Medborgare kan bedöma kvalitet och jämföra anordnare av 

 
förskolor och skolor.

• Kommuner följer upp kvalitet hos anordnare av förskola och 

 
skola

• Kommunen använder en digital plats för kommunikation 

 
mellan föräldrar, medarbetare  och barn/elever  i skola och 

 
förskola. 

• Frånvaro kan registreras digitalt. 
• Elevers  och barns utveckling  kan följas via digitala 

 
individuella utvecklingsplaner (IUP)

• Kommunen har en metod för att mäta IT:s påverkan på

 
elevers lärande och kunskaper

• Medborgare och föreningar kan boka kommunens 

 
anläggningar (exv. sim‐

 

och idrottshallar) digitalt. 
• Föreningar kan söka aktivitets‐

 

och/eller föreningsbidrag 

 
digitalt. 

• Kommunen har en digital evenemangskalender.

Näringsliv och arbete Demokrati och delaktighet
• Kommunen  använder IT för att underlätta köp av varor och 

 
tjänster (e‐inköp/e‐upphandling). 

• Kommunen tillhandahåller tjänster för att främja företagande 

 
och tillgång till kommunal information (PSI). 

• Kommunen stimulerar sysselsättning genom gemensamma 

 
tjänster med t.ex.. Arbetsförmedlingen. 

• Företag kan själva lämna underlag för tillstånd digitalt. 

• Medborgare har möjlighet att följa ärenden via ”mina sidor”

 
eller motsvarande funktion. 

• Medborgare kan få

 

hjälp i sina ärenden via en gemensam 

 
kundtjänstfunktion.  

• Medborgare har god insyn i kommunal administration och i 

 
den politiska beslutsprocessen via digitala kanaler.

• Kommunen använder IT‐stöd för utvecklad medborgardialog. 
• Medborgare kan lämna och följa sin felanmälan och sina 

 
synpunkter oberoende av tid och rum.
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Nivå 3: Medborgarens perspektiv



UNeBlomlådan
 

–
 

Karlstad september 2011



Starta projekt

• Vilken blir nyttan för medborgare, företag och/eller medarbetare?

• Vilka övergripande och verksamhetsmål skall projektet uppfylla?

• Hur bör projektet prioriteras i förhållande till övriga projekt i kommunen?

• Vad skall levereras och när skall det ske? 

• Vad blir kostnaden, både i och efter projektet (införande, drift, förvaltning)? 
Finns finansiering?

• Vilka stora beroenden och risker finns? 

• Hur kan vi samverka med andra aktörer med motsvarande utmaning 
och/eller lösning?

• Finns beställare och mottagare av resultatet? 

• Finns en plan för kommunikation och förankring?

• Är det här ett projekt eller ett uppdrag i linjen?

• Kommer vår projektmetodik att användas?

Driva projekt

• Hur går projektet utifrån tid, kostnad och resultat?

Avsluta projekt

• Uppnådde projektet målet?

• Hur ligger vi till avseende uppfyllelse av nyttan?

• Finns en plan för nyttohemtagning?

• Hur utföll budgeten för projektet?

• Vem är projektet överlämnat till?



SKL skapar en ny kansliorganisation 
för e-frågor

- SKL ska driva på och samordna 
verksamhetsutveckling som 
utnyttjar IT och internet på ett 
smart sätt.

- Lennart Jonasson, fd. 
stadsdirektör i Nacka, har i 
uppdrag att under hösten 2011 
etablera den nya 
organisationen.



Frågor?

Mer information på
 

skl.se/it‐styrning

UN

Inge Hansson
IT‐chef, Karlstads kommun
054‐540 12 13
inge.hansson@karlstad.se
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