
• Kort om Kristinehamn kommun 

• Varför valde vi att satsa på en lösning för 

tjänstekort

• Erfarenheter – hur går vi vidare ?!

Allt på ett kort – och lite till!!!



25 000 innevånare

Vid Vänerns strand i Värmlands län

4 mil till Karlstad och 6 mil till Örebro



Utvecklingen av IT och digitala tjänster (Digital agenda)



• Nytt digitalt verksamhetssystem inom 

socialtjänsten - Combine

- webbaserad tjänst för myndighetsutövning, 

medborgarservice 

• Ny Digital lärplattform för skolan

- Unikum - pedagogisk dokumentation 

- Google Apps for Education

• Tjänstekort

- tjänstelegitimation, säker inloggning, 

inpasseringssystem etc

• Ny hemsida där digitala tjänster och service är 

väl utbyggt

• Utvecklingsplan för Intranätet Kompassen

• Skype for Business – ljud och videomöte

• Nytt ekonomisystem – Raindance

- införande våren 2017



• Upphandlingar (exempel)

- GIS system

- HR system

- e Arkiv 

- system för föreningsadministration bidrag-

bokning) 

- system för felanmälan, synpunktshantering, 

medborgardialog

• Upphandlingar - infrastruktur

- Smarta telefoner/mobiltelefoner

- PC, surfplattor ..

• Fortsatt utveckling av digital infrastruktur

- etablera katastrofsite – IT i Storfors

- utbyggnad av fiber/trådlösa nät

• Ny förvaltningsmodell IT

- rutiner samt roller och ansvar kopplade 

till förvaltningen och utvecklingen av 

kommunens IT-lösningar och system

- samarbete mellan IT och verksamheten

• Planering för den nya dataskyddsförordningen 

– träder i kraft 2018



• Fånga upp verksamheternas behov och utveckla kommunens digitala 

service och tjänster

• Samordna utveckling av e-tjänster/digital service till medborgare

företagare etc

• Initiera byten/modernisera våra IT system.  Ta fram en plan för 

upphandlingar. (Lagen om offentlig upphandling)

• Samordna arbetet med informationssäkerhet

• Ta fram förslag till utbildningsinsatser

IT-rådet
ansvar för att leda digitaliseringsarbetet 



Allt på ett kort och lite till 

Drivkraften: Säker inloggning till Socialtjänstens 

verksamhetssystem Combine

Upphandling våren 2016 



• Ökat behov av säker inloggning till applikationer hos 

myndigheter, molntjänster (s k två faktorsautensiering)

-Verksamhetssystem inom Socialtjänsten Combine mm

-Verksamhetssystem inom skolan, Unikum, Google Apps

- Myndigheter som erbjuder e-tjänster 

• Kort för tjänstelegitimation – Kristinehamn kommun, 

Storfors kommun

• Lösningen skulle vara integrerad med befintlig IAM lösning

- synkning av identiteter via NetIQ - IDM

- synkning av passersystem

- synkning av säker utskrift på våra skrivare

- säker inloggning till dator/PC

MÅLBILD:

Funktioner på ETT kort för alla anställda 

- kvalité, säkerhet, image för vårt varumärke

Kravbild 



Teknisk lösning – eget Datacenter

Active Directory Kristinehamn och 
Storfors

neXus Korthanteringssystem
Server

neXus Kortproduktionsklient(er)
Separat dator rekommenderas

Stanley



Användare

E-legitimation

Pulsen Combine dosa
Tjänstekort/SITHS-kort

Brandvägg

Hag.kristinehamn.se

Active Directory

CGI inloggningstjänst för E-
legitimation

Internet

SQL



• Pilotprojekt för Combine (Kristinehamn & Storfors)

- 10 maj 2016 Uppstartsmöte 

- 21 juni 2016 ( 20 st pilotkort tillverkas)

- 25 augusti 2016 (start massproduktion)

- Klart 15 oktober 2016 ( ca 1 000 kort)

• Under pilotprojektet har vi utvärderat leveransprocess och 

organisation ( IT och Socialförvaltningen) för att hitta en 

effektiv lösning för etapp 2

• Etapp 2 – pågår och kommer att vara klart augusti 2017

- 15 april 2017 har vi levererat 1 700 kort

- Augusti 2017 : 2 500 kort

Projektplan



o Kvalitén i personuppgifter t ex namn, titlar är viktigt för att 

processflödet ska fungera

o Processflödet fungerar bra i fotostationen men vi har haft 

problem med att få bra bilder.  Fotograferat manuellt med      

kameror (Canon 1000D)

o Vi behöver ”trimma” vår utgivningsprocess

- vikarier, reservkort etc

o Projektet har trots tuff tidplan fungerat mycket bra 

(försening av koppling passersystem Stanley) 

o En viktig komponent av vår IAM lösning – vi behöver ”trimma”  

vissa attribut till AD/IDM och kopplade system 

Hur blev det – erfarenheter 





• Kommunen (IT avdelningen) levererar detta som en tjänst 

Årskostnad: 260 kr/år

- Drift/Servrar

- Personalresurser

- Leverans av kort 

• Vissa engångskostnader har direktavskrivits för att hålla nere

driftskostnaderna

Paketering av tjänst - pris



Projektet har levererat  nytta för användare och ledning och har ökat  IT säkerheten. 

Med små resurser (ca 0,25 tjänst) kommer vi att klara leveranser och support 

på ca 350 kort/år. 

Projektet har gått mycket bättre än väntat

Vi ökar IT säkerheten och detta är led för att möta kraven

i den nya EU förordningen 

Vi är väldigt nöjda med kortlösningen från Nexus och den 

skulle passa de flesta kommuner

Summering 


