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CeSam – Center för eSamhället
CeSam ska tillsammans med intresserade medlemmar, berörda 
myndigheter och marknadens aktörer bedriva ett aktivt utvecklings- 
och förändringsarbete som syftar till att tillvarata digitaliseringens 
möjligheter både för enskilda kommuner och för samverkan inom 
den offentliga sektorn och bidra till uppfyllelse av de mål som SKL 
rekommenderar:

Enklare vardag för privatpersoner och företag. 
Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet. 
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.



Center för eSamhället 

Grundläggande strukturella förutsättningar
Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & informationssäkerhet

Gemensamt kansli och programkontor

Smarta  öppna  gemensamma processer 
T.ex. eArkiv, eHandel, Mina sidor, Mina fullmakter, Mina ärenden



Programområdets 
projekt 



Projek
t 

Dukat

Starta restaurang
Kommunala tillstånd!
Vilken kommun? Välkommen till 

kommunen kommun!

20+ blanketter
Flera olika förvaltningar



”Det känns som om vi lämnar 
in information till kommunen 
som enheterna skulle kunna 
hämta från varandra istället 
för att vi fyller i samma sak 
flera gånger.”

”Det känns som om vi lämnar 
in information till kommunen 
som enheterna skulle kunna 
hämta från varandra istället 
för att vi fyller i samma sak 
flera gånger.”

”Det behövs bättre samarbete 
mellan avdelningarna. Det 
känns inte som att de alls 
har kontakt med varandra.”

”Det behövs bättre samarbete 
mellan avdelningarna. Det 
känns inte som att de alls 
har kontakt med varandra.”

Företagarnas problembild: 
Ett urvalProjek

t 

Dukat

”Språket måste kunna göras 
enklare i blanketter och på
hemsidan. För oss som bara gör 
en ansökan måste det vara 
enkelt att förstå informationen.”

”Språket måste kunna göras 
enklare i blanketter och på
hemsidan. För oss som bara gör 
en ansökan måste det vara 
enkelt att förstå informationen.”

”Varför kan det inte vara 
samma blankett i alla 
kommuner?”

”Varför kan det inte vara 
samma blankett i alla 
kommuner?”



Projek
t 

Dukat



Projek
t 

Dukat



En gemensam ingång för företagare

Företagare ska erbjudas en från offentlig sektor samlad digital 
ingång och stöd för informations- och tillståndsgivning. SKL ska 
driva på utvecklingen av verksamt.se och samordna kommunernas 
krav och behov. 

Önskat läge 2015
100 kommuner har tagit initiativ till att helt eller delvis ansluta till 
verksamt.se och tjänstedirektivet är uppfyllt av samtliga kommuner.
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t 

Dukat



Effektivare informationsförsörjning 
– ekonomiskt bistånd


 

Av eDelegationen prioriterat projekt för 
att utveckla övergripande standard för 
informationsutbyte mellan 
organisationer i offentlig sektor.


 

Ekonomiskt bistånd är pilot – 
testprojektet för denna utveckling

Projek
t 

EIF



ARBETSMATERIALARBETSMATERIAL

Digitala möten med privatpersoner och företag

e-legitimation
e-signatur

Myndighetsspecifika bastjänster och sammansatta tjänster

Mina vård 
kontakter

Myndighet ”bolaget”Försäkrings- 
bolag Kommun

VårdgivareBank

Tjänstekatalog

Gemensamma
tjänster

Ärende

Mina uppgifter

Meddelande

BT BT BT BTBT BT

Fullmakt

Terminologikatalog

…

e-tjänste-
leverantörer

EU MSA

KANALER

Pension verksamt.seMyndighet

Landsting ”utförare”

EU brygga

Tjänsteleverantörer

ST ST ST STST ST

Sammansatta tjänster

Tjänsteförmedling, tjänsteväxel och säker meddelandehantering

…

Bastjänster

BT BT BT BT

Privat

BT
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Enklare hantering av ekonomiskt 
bistånd

Att skapa ett elektroniskt informationsstöd för 
handläggarnas kontroll av inkomstuppgifter från en 
sökande av försörjningsstöd. 

Önskat läge 2015 
Digital informationsinhämtning för ekonomiskt 
bistånd är etablerat i 150 kommuner.

Projek
t 

EIF



Förenkla matchning för jobb

Att förenkla matchningsprocessen mellan 
arbetsmarknadens parter, för PRAO och 
vikarieförmedling genom en webbaserad lösning.

Önskat läge 2015 

100 kommuner använder webbaserade 
matchningstjänster



Jämföra servicenivå till 
företagare - Insikt

Skapa möjligheter för att digitalt kunna jämföra 
kommunernas service till företagare. 

Önskat läge 2015 

Det är möjligt att digitalt jämföra samtliga kommuners 
service till företagare och resultaten kan följas i realtid. 



Digital informationsöverföring 
av uppgifter om nyanlända 
Att möjliggöra digital informationsöverföring av 
Migrationsverkets uppgifter om nyanlända till 
kommunerna. 

Önskat läge 2015 

Migrationsverkets uppgifter om nyanlända mottas 
elektroniskt av 150 kommuner.



Programstyrgrupp 12-10-25

Namn Titel Organisation
Anders Börjesson Näringslivsdirektör Nacka
Peter Kenell Närinsgslivschef Ödeshög
Lena Eriksson Näringslivsutvecklare Västerås
Katarina Bröms Stadsbyggnadsdirektör Jönköping
Jari Hiltula Miljöchef Östersund
Ej bekräftad Arbetsmarknad 

Fredrik Berglund Handläggare SKL
Tor Hatlevoll Utredare SKL
Bengt Svenson Programansvarig SKL
Thomas Forsberg Handläggare SKL



Tack!
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