
Fler e-tjänster 
-prioriterad fråga för SKL

Handlinglingsplan för e- 
samhälle, mer en strategi

E-delegationen, med alla 
arbetsgrupper

Bredbandsforum, finansiering, 
hinder och samhällsnytta



Handlingsplan för eSamhället



Prioriterade insatsområden 

Informationsstruktur

Ledning och styrning Lagar och regelverk

Teknisk infrastruktur



Vi ska ta om hand om 
det arbete som gjorts! 

inom vård och omsorg, 
i kommunsamarbeten, i regionala projekt och 

inom eDelegationen. 



Hur organisera och 
finansiera e-förvaltnings- 

utvecklingen?



Vi ska förenkla vardagen!
En hel del pågår, 
återvinn.

Synliggör resultat och 
gör tillgängligt, t.ex 
vägledningar



Strategisk plattform 
Ramverk av gemensamma principer, standarder och 
infrastruktur för informationsutbyte



SKL:s strategi för eSamhället

SYFTE
Förbättra förutsättningarna för den 

kommunala e-förvaltningsutvecklingen.

INNEHÅLL


 

Övergripande mål och framtidsbilder.


 

Insatsområden med prioriterade aktiviteter.


 

Grundläggande spelregler.



Nationell eHälsa

- Regeringen, myndigheter, 
SKL, privata aktörer

- Gemensam finansiering
- Regional samverkan



Behövs det en IT-strategi för skolan?

- SKL bjöd in till lunchsamtal på 
ämnet

- Paneldebatt med politiker och 
skolföreträdare

- En viktig fråga, sen om det 
krävs en strategi eller ett 
”just do it” var oklart. 
- Troligen en kombination



Det målmedvetna arbetet i Norge och 
Danmark har gett resultat

- De statliga initiativen i Norge och Danmark 
har hjälpt till att öka antalet datorer i skolan 
och även att successivt öka IT-användningen. 

- Jämfört med Sverige har Danska och norska 
skolor har en högre datortäthet, mer digitala 
läromedel att tillgå från förlag och andra 
distributörer samt en högre användning av IT i 
undervisningen. 

- Det faktum att det finns och har funnits en 
tydlig politisk viljeinriktning i dessa länder 
tycks även påverka lärarnas motivation att 
arbeta med IT i sin undervisning.



Strukturbild – Dataflöden E-ID, privat eller på 
jobbet

Attributsintygstjänst

E-legitimations- 
nämnden

Federationssamordnare

Teknisk drift, m.m. 
Ansluter underleverantörer

Federationsregister

Anvisningstjänst (central/lokal)

Federationsoperatör

Förlitande parter

offentliga 
parter 

näringslivet

Tjänst för Identitetsi

Identitetsutfärdare
Tjänst för Identitetsi

Identitetsutfärdare
Tjänst för Identitetsi

Identitetsutfärdareutfärdande av
e-legitimationer

Identitetsinty 
gsgstjänst

Identitetsutfärdare

Attributsintygstjänst
Attributsintygstjänst

Federationspolicy

Regler och föreskrifter
Federationspolicys
Riktlinjer för ackreditering och certifiering

Användare



Övriga forum för inspel och 
avstämning fram till dec 2010

- SKL/CEHIS/INERA: Sara Meunier, Inera/Cehis, Catharina Mann/Christer 
Haglund, SKL och Jörgen Sandström/Bengt Svensson, SKL, Peter 
Alvinsson, Cehis, Håkan Nordgren, Cehis, Björn Björk, SKL, Marianne 
Leckström, SKL och Kerstin Wiss Holmdahl, SKL. 

- SKL:s styrelse och ledningsgrupp
- Kommundirektörsnätverk
- IT-direktörer/IT-strateger i vissa kommuner
- eSamrådsgrupp mindre kommuner
- Regionala aktörer; Karin Bengtsson,  IT-forum Stockholm, Joakim 

Svärdström, Västkom
- KSO och kommundirektör Knivsta kommun
- E-delegationen



KommITs, nov 2010, Göteborg

10 Years are Gone
Kommunernas främjanderoll för bredband
drivkrafter för ökad efterfrågan på elektroniska kommunikationstjänster

Björn Björk
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad (TS)



Aktuella bredbandsfrågor, november 2010 

Kommunal sektors ställning på IT- området är starkare än för 10 år sedan – dialog och samverkan 
kan fördjupa relationerna än mer!

• Regeringens bredbandsstrategi – hållbar tillväxt och konkurrenskraft
• PTS regeringsuppdrag – informationskampanj rörande konkurrensfrågor
• Bredbandsenkät

• Statlig styrning på IT-området
• e-Delegationen – tredje generationens e-förvaltning (2014)
• Bredbandsforum – dialog och samverkan kring utbyggnad, www.bredbandivarldsklass.se

• Nyheter i konkurrenslagstiftningen – tvistlösning
Gemensamt uttalande PTS, KKV och SKL

• Nya PBL – maj 2011, kommunalt ansvar att beakta behov av bredband
• Ledningskollen - grävsamordning

• Telias kopparnät i glesbygd – förebådar kommande teknikskifte

• Trygghetslarm för äldre – omfattande teknikskifte (analogt/digitalt)

http://www.bredbandivarldsklass.se/


Media

Skola

Miljö

Omsorg

Kultur

Fastighet & Bygg

Industri

HandelVård

Transport

Jordbruk, skog

Turism
Hantverk

Fritid Bank & Försäkring

Telekom

Lokalt näringsliv

FoU

El, värme & VA

e-id

standardsdomänhantering

affärs- 
modeller

licenser

transmission

Protokoll, IP

avtal

tekniska 
plattformar

behörighet

juridik

gränssnitt

lagring

signering

Radio

kopparnät

TV 3G

tomrör

PLC

lokala nät 
(fiber)

kabel-TVADSL

GSM

WiMax

radiolänk

stomnät

WiFi

fastighetsnät

e-förvaltning
processer & service

verksamhetsutveckling
Mobilitet

Mjuk infrastruktur 
Interoperabilitet 

Nåbarhet

Hård infrastruktur
Tillgänglighet

Strategiska IT-frågor  - dialog, samverkan och helhetssyn
staten, kommuner, marknaden 

e- Delegationen

Bredbandsforum



Nya PBL – behov av bredband, maj 2011
• Kommuner ges för första gången ett främjandeuppdrag på bredbandsområdet

• stor frihet att avgöra hur detta främjande ska genomföras
• policy för hur kommunen avser att agera – transparens, underlätta samverkan

• Skyldighet för kommuner att beakta behov av bredband och elförsörjning
• i översikts- och detaljplanering  (IT-infrastrukturprogram)

• Möjlighet att reservera mark för teleanläggningar
• tomrör (kanalisation)
• noder/kopplingspunkter/master

• Grävsamordning – en av de viktigaste kommunala främjandeinsatserna
• ingen skyldighet enligt PBL men stor nytta för kommunen själv
• www.Ledningskollen.se – verktyg för grävsamordning – samverkan med PTS och Lst
• ökad tillgänglighet och kostnadsbesparing (i grossistledet)

• Vägledning – Boverket, PTS, SKL mfl

• Samlad kommunal strategi för hela bredbandskedjan
• kommunala kärnverksamheter
• kommunala bostadsbolag
• stadsnät (i förekommande fall)





Telias kopparnät - i glesbygd , än  så länge
• Omfattande teknikskifte som kommer att pågå under många år, - 2015, - 2020

• Pilotprojekt genomfört under 2010 Årjäng, Flen, Vetlanda, Uppvidinge 
• utvärderat i samråd med Näringsdepartementet, PTS, SKL , augusti 2010
• erfarenheter sammanställas och publiceras gemensamt

• Delar av kopparnätet behöver ersättas med ny teknik (berör ej bredbandsledningar) 
• luftledningar samt telestationer som ej har fiberförbindelse

• Avveckling över hela landet 2010 – 2015 (bl a 1 miljon stolpar)

• Kommunernas roll (OBS inte ansvar för telenätet, upprörda kommuninvånare!) Information!

• Behov av framförhållning – bredbandsstrategin och nya PBL – analys och konsekvensbeskrivningar

• Rimlig kravnivå för ersättningsteknik – samhällsomfattande tjänster – bredbandsstrategin och nya 
PBL

• Hur länge kommer kopparnätet att kunna vara bärare av bredbandskommunikation?



Trygghetslarm för äldre 
• Omfattande teknikskifte i två avseenden

• larmutrustning, från analog till digital 
• elektronisk kommunikation  (larmmottagning)

• från analog telefoni till digitalt bredband (IP-protokoll) 
• ökat inslag av trådlösa förbindelser i st f trådbunden  (kopparnätet)

• Kommunen ansvarar för larmets funktionalitet
• larm fungerar inte utan elektronisk kommunikation – privata telefonabonnemang
• ingen rådighet över privata standardavtal för telefoni – (5 dagar exkl helgdar)
• övergångslösning – upphandla SLA för den aktuella telefonförbindelsen

• Plan för teknikskifte
• marknadsöversikt – utvärdera nya lösningar
• upphandla larm inkl kommunikation 
• krav på garanterad tillgänglighet för TL – SLA 
• krav på strömförsörjning i alla led
• positionsbestämning (belägenhet) – LC

• Storskaliga pilotverksamheter i Norrbotten och Sjuhärad genom regeringsbeslut.
•: Hjälpmedelsinstituetet äger projektet, ca: 15 miljoner
• Samverkan (kommun, den enskilde, operatörer, larmleverantörer, fastighetsägare.
• Färdigrapporterat under 2012



Hör gärna av dig!
www.skl.se/e-forvaltning

TACK!
Jörgen Sandström

Björn Björk

http://www.skl.se/e-forvaltning
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