
• Kristinehamn kommun 

• Varför valde vi att satsa på en helt molnbaserad 

IAM tjänst ?

• Erfarenheter – hur går vi vidare ?!

Säker identitetshantering som Molntjänst

Stellan Sjögren 

IT-chef



25 000 innevånare

Vid Vänerns strand i Värmlands län

4 mil till Karlstad och 6 mil till Örebro



IT avdelningen – vår uppgift

Ta ”lead” i digitaliseringsresan

Fokusera mer på det som tillför nytta för 

verksamheten 

Prioritera rätt saker och var möjliggöraren 



IT´s ansvar – att vara arkitekten

… en gemensam inloggning – säkerhet

… en gemensam struktur att publicera 

tjänster i

… en gemensam digital infrastruktur –

plattform



Vi håller på att bygga en ny IT plattform 
- skapat möjligheter till  verksamhetsutveckling och    

effektivisering
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Verksamheterna ställer hela tiden nya krav på IT utvecklingen 

- vi behövde en ny IT policy och handlingsplan



2016 - tar vi nästa steg i utvecklingen i digitaliseringen ….

Ny IT policy och Handlingsplan – process i nära samarbete med 

verksamheterna/förvaltningarna och kommunledningsgruppen



• Fånga upp verksamheternas behov och utveckla kommunens IT-stöd och 

tekniska plattform utifrån ett användar- och verksamhetsperspektiv

• Initiera byten av kommungemensamma system och 

verksamhetssystem. Ta fram en ”roadmap” för upphandlingar 

(2016-2018).

• Fokus på utveckling av e-tjänster och e-förvaltning

• Samordna arbetet med informationssäkerhet

• Mandat från kommunens ledningsgrupp

IT/E-rådet leder digitaliseringsresan  
består av förvaltningarnas IT samordnare, IT-chef, e-Strateg, Upphandlingschef, 

säkerhetssamordnare.  



Strategi - sIKTe på skolutveckling i 

Kristinehamn







Kravbild på IT-lösning

Automatisk livcykelhantering av elever baserad på

Elevsystem – Procapita

Automatisk livcykelhantering av lärare baserad på

HR- system Personec, Elevsystem – Procapita 

och befintlig Identitetslösning

Automatisk provisionering av identiteter och grupper
AD och GoogleApps

Självservice av lösenord och möjlighet till
decentraliserad administration som komplement för

Lärare

SSO via federering mot Google och Skolfederation



Utgångspunkten – våren 2015:

Utveckla en IAM-lösning för elever och pedagogisk 

personal ?

- Utveckla vår lokala IAM-lösning ?

- Titta på alternativ ”molnlösning” ?

Beslutskriterier: 

Skolan ställde krav på leverans till hösten 2015. 

Tidigare erfarenheter:

Lokal utveckling är tidskrävande, kräver  

investeringar/konsultinsatser och behov att anställa 

egen spetskompetens



Pulsens erbjudande attraherade oss – fast driftkostnad 

per elev och lärare.

Projektupplägget erbjöd kompetens, metodik, leveransförmåga

Leverantören var lyhörd för våra behov-

Lösningen ger oss framtidssäker miljö för digital utveckling i skolan

och en partner som kan erbjuda en långsiktig lösning.

Vi utvärderar nu att flytta IAM-lösningen för anställda till molnet. Hade en 

molnlösning varit möjlig 2014 hade vi nog valt det spåret.

Ett strategiskt beslut kommer att fattas i god tid innan avtalet med Pulsen går 

ut. 31/12 2017. 

-

Hur blev det – erfarenheter 



Att utveckla och drifta en IAM-lösning 

själv är inte kostnadseffektivt och för 

komplext för oss

Slutsats: 

Vi behöver en modern och utvecklingsbar IAM 

lösning - Molnet passar oss för denna lösning”

Summering



Att själv utveckla och drifta en IAM-lösning är 

inte kostnadseffektivt och för komplext. 

169 kommuner: < mindre än 20 000 inv

58 kommuner: 20 000 till 40 000 inv

48 kommuner: 40 000 till 60 000 inv

Summering - reflexion



Tack – vill du  veta mer

stellan.sjogren@kristinehamn.se

michael.ornstedt@kristinehamn.se



VAD INNEHÅLLER TJÄNSTEN?



Även undervinsningsgrupper

Lärare stöd








