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NYA SÄTT ATT PÅVERKA



Nya affärsmodeller

http://hbonordic.com/




Den demografiska utmaningen
- Vi lever allt längre

- Vi jobbar allt mindre

- Allt färre ska försörja allt fler

- Hur ska vi locka 420 000 medarbetare på 8 år till vår sektorn



eSamhället är ojämnt fördelat

- Mindre kommuner har mycket 
svårt att göra den förändringsresa 
som e-förvaltning innebär.

- För att överbrygga skillnaderna 
krävs ökad kompetens, bättre 
styrning, kraftsamling och 
samverkan både på lokal, regional 
och nationell nivå





Hur tar vi tillvara möjligheterna 
och möter utmaningarna?



Utrednings- och etableringsfas


 
Strategi för eSamhället.


 

Gemensamma mål med regeringen och statliga myndigheter.


 
Gemensam utveckling av arkitektur och vissa funktioner med 
statliga myndigheter.


 

CeSam är nu etablerat som en avdelning med programkontor 
inom SKL.


 

”Den digitala vägen till morgondagens välfärd” –E24/7.


 
”Med medborgaren i centrum” – regeringens strategi för en 
enkel, öppen och innovativ offentlig sektor.
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Samverkan – ett måste!


 
Initiativ och idéer från våra medlemmar, staten, marknaden och 
Sambruk.



 
Crowdfunding, ett sätt att kolla angelägenhet och viljan att finansiera.



 
Regionala kluster – en nödvändighet.
- Gemensam driftsorganisation, löne- och ekonomiadministration, 

molnbaserade kontorsarbetsplatser m.m.
- Den virtuella kommunen.



 
Gemensamma upphandlingar.



 
Drift och förvaltningsstyrning via gemensamt bolag?
- SLA, Support, gemensamma krav på versionshantering och 

utveckling m.m.
- Plattform för delning av Open Source applikationer m.m.




 

Det digitala mötet och servicen ska förenkla vardagen
- Mina meddelanden, uppgifter, ärenden och fullmakter
- Digitalt erkännande av faderskap


 

Effektivare tillsammans
- Effektiv IT-drift
- Löne- och ekonomiadministration
- E-upphandling
- Språnget –digital kommunikation som huvudkanal


 

Öppenhet för insyn och utveckling
- eArkiv
- Öppen data
- Dela öppna lösningar

Den digitala vägen till morgondagens 
välfärd –E24/7.




 

Skola och lärande i eSamhället
- Tillgång till öppen och modern IT-infrastruktur
- Digitala lärresurser för individuellt lärande
- Enklare och effektivare skoladministration


 

Näringsliv och arbete i eSamhället
- En gemensam ingång för företagare
- Enklare hantering av ekonomiskt bistånd
- Jämföra service till företagare
- Matchning för jobb
- Digitala information till nyanlända

Den digitala vägen till morgondagens 
välfärd –E24/7.




 

Samhällsbyggnad, transporter och miljö i eSamhället
- Digital beräkningstjänst för miljöbalkstaxa
- Geodata
- Digitalisering av gemensam bygglovsprocess
- Digitalisering av detaljplan- och fastighetsbildningsprocess


 

Demokrati och delaktighet i eSamhället
- Medborgardialog med stöd av IT
- Elektroniska val och digital valadministration
- Digitalisering av nämndadministration
- Digital delaktighet -Digidel

Den digitala vägen till morgondagens 
välfärd –E24/7.





 
Strukturella förutsättningar för E-tjänster i offentlig sektor
- En gemensam IT-arkitekttur
- Säker identifiering med E-legitimation
- Informationssäkerhet



 
Genomförande
- Lokalt ansvarstagande för regional och nationell samverkan
- CeSam tar initiativ, driver på och samordnar
- Nationellt koncerngemensam samverkan
- Gemensamma upphandlingar
- Erfarenhetsutbyte och mötesplats
- Finansiering
- Uppföljning och revidering

Den digitala vägen till morgondagens 
välfärd –E24/7.



Kultur- och fritid


 
Inga obligatoriska uppgifter för kommunsektorn med något 
undantag.


 

Men väldigt uppskattat och viktigt för många privatpersoner.


 
Biblioteken – en offentlig mötesplats för allt fler tjänster och 
aktiviteter.
- Låna pappersböcker, E-böcker, spel, musik och film m.m.
- Café, seminarier, föreläsningar etc.
- Plattform för digital delaktighet och folkbildning.


 

Öppen data inom kultur- och fritidsområdet skapar många bra 
tjänster:
- Kulturminnesguidning, guide för offentliga konstverk, hitta till 

kultur- och idrottsaktiviteter, boka plats och tid m.m.
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