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Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
Inriktningsbeslut för anslutning till center för e-samverkan Cesam H  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta  
 
• Verka för anslutning till center för e-samverkan Cesam H. 

1. Ge uppdrag åt Kommunledningsförvaltningen att meddela Cesam H om Tings-
ryds kommuns intresse att teckna avsiktsförklaring om anslutning till samver-
kan. 
 

2. Ge Kommunchefen rätt att underteckna avsiktsförklaring så länge den inte vä-
sentligen avviker från förutsättningar i detta beslut 
 

• Finansiering beräknas ske genom kommunstyrelsens budgetanslag för digitalisering 
- it-stöd & e-tjänster. 

• Tidplan: Kommunstyrelsens ställningstagande om undertecknande av samverkans-
avtal behandlas i maj/juni 2019, varefter anslutning till CESAM H kan inledas.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Tingsryds kommuns digitala strategi anger att e-tjänster för medborgarna är prioriterat 
fokusområde. För att kunna erbjuda medborgarna e-tjänster krävs tekniska och organi-
satoriska förutsättningar. Detta kan Tingsryds kommun skapa helt på egen hand, med 
stora kostnader och en kompetensförsörjningsutmaning som följd. Detta förslag innebär 
ett konkret steg för att istället etablera rätt förutsättningar genom samverkan. Samverkan 
innebär inte att kommunen släpper frågan helt till någon annan, men däremot skaffar vi 
oss betydligt bättre förutsättningar för en snabbare, kostnadseffektivare och stabilare 
utveckling av e-tjänster. 
 
CESAM H är idag en avtalad samverkan mellan sju kommuner i Kalmar län: Hultsfred, 
Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och Oskarshamn. Värdkommun är 
Kalmar. 
 
CESAM H erbjuder Tingsryd möjlighet att ansluta till samverkan. I skrivelsen Förslag 
till samverkan om e-tjänster redogör utvecklingsledaren på kansliavdelningen för varför 
en anslutning till CESAM H är att föredra för Tingsryds kommun. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Henrik Paulsson på kansliavdelningen. 
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Beslutsunderlag 
• Förslag till samverkan om e-tjänster – sammanställning av Henrik Paulsson 
• Utredningen E-tjänstesamverkan i Kalmar län 
• Samverkansavtal avseende drift, förvaltning och utveckling av gemensam e-

tjänsteplattform 
• Rollbeskrivning gemensamma resurser för e-tjänstesamverkan i Cesam H 
• Budget, prognos och kostnadsfördelning CESAM H 

 
Utskottets beslut ska skickas till 
Kommunstyrelse 
Utvecklingsledare kansliavdelning 
 
Henrik Paulsson 
Utvecklingsledare 
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Förslag till samverkan om e-tjänster  
 
Digital agenda 
 
Tingsryds kommun har antagit strategin Digital agenda (Kommunfullmäktige § 136, 
2016-06-20, Hållbar Ekonomi 7.2.2 E-tjänster och IT-stöd) som säger att ”Utveckling 
av e-tjänster och IT-stöd är ett prioriterat internt fokusområde för kommunen i  
kommande arbete med budget, hållbar ekonomi och attraktivitet.” 
 
I strategin fastställs följande kommunövergripande mål: 
• Enklare vardag för medborgare och näringsliv  
• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet  
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 
 
E-tjänster är en viktig del av lösningen för att nå samtliga tre av dessa mål. 
 
I kommunens verksamhet finns en mängd möjliga flöden att erbjuda som e-tjänst. Olika 
typer av ansökningar och tillståndsprocesser är vanliga att skapa e-tjänster för, där nyt-
tan är tydlig i flera led. Ökad tillgänglighet, enklare för medborgaren att göra rätt, ord-
ning och reda, tydlig information om status för pågående ärenden samt effektiv hand-
läggning för kommunen är alla viktiga nyttor från en bra e-tjänst. 
 
Vad är e-tjänster? 
Definitionen av tjänst är att det är en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund 
interagerar med ett tjänsteföretag i syfte att tillgodose vissa behov. En digital tjänst (e-
tjänst) är en tjänst som utförs helt eller med stöd av digitala verktyg. Det är en tjänst 
som systematiskt kan ta emot digital information via olika gränssnitt och som möjliggör 
fortsatt (digital) användning av informationen. I gränslandet för definitionen av en e-
tjänst finns olika typer av informationstjänster via Internet. 
 
Status e-tjänster i Tingsryds kommun 
Under april 2018 genomfördes en nulägesanalys för e-tjänster i Tingsryds kommun. För 
analysen användes ett av SKL framtaget självskattningsverktyg, kallat e-blomlådan.  
Resultat visade att Tingsryds kommun låg efter genomsnittet av jämförbara kommuner 
både när det gäller tekniska och organisatoriska förutsättningar, såväl när det gäller i 
vilken omfattning e-tjänster kan erbjudas medborgarna idag.  
 
Undantaget är området kulturintresserade, fritidsutövare och besökare där Tingsryds 
kommun ligger bra till. Detta är bland annat ett resultat av att turism och information till 
turister har prioriterats högt i olika sammanhang, ofta genom olika typer av interkom-
munal samverkan. Tingsryd kommun har även e-tjänster inom fritid, till exempel möj-
lighet att söka och boka tid i idrottshallar samt att söka aktivitetsbidrag via en e-tjänst. 
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Digitala välfärdstjänster och självservice Jämförelse referensgrupp Jämförelse samtliga 73 kommuner
Äldre & personer i behov av omsorg -0,4 -0,6
Barn & Elever -0,6 -0,9
Företagare -0,3 -0,5
Boende & Trafikanter -0,5 -0,9
Kulturintresserade, fritidsutövare & besökare 0,7 0,3
Allmänheten -0,2 -0,6

0
Ledning, arbetssätt & metoder för digital utvecklin -0,1 -0,4
Tekniska förutsättningar -0,4 -0,6  
Jämförelse med andra kommuner vilka också genomfört en självskattning kring läget 
för e-tjänster i den egna kommunen. Referensgruppen består av 14 utvalda kommuner 
med en genomsnittlig befolkningstorlek på 14 000 innevånare. 
 
Notera att det är sannolikt att de kommuner som varit aktiva och genomfört självskatt-
ningen också har prioriterat detta område och att dessa kommuner som grupp ligger lite 
före övriga kommuner. 
 
Hur ska Tingsryds kommun gå till väga för att bli lika framstående för övriga intresse-
grupper? 
 
E-tjänsteplattformens roll i kommunen 
E-tjänster kan införskaffas via i huvudsak två olika tillvägagångssätt. 
 
1. Leverantören av verksamhetssystemen erbjuder integrerade e-tjänster 
 
Majoriteten av integrerade e-tjänster idag är utvecklade av den leverantör som äger 
verksamhetsstödet. Tingsryds kommun använder exempelvis e-tjänster för ansökan till 
förskola och gymnasium som är direkt eller indirekt integrerade med det administrativa 
verksamhetssystemet på bildningsförvaltningen. 
 
En fördel med att köpa e-tjänsten direkt från leverantören av det verksamhetsspecifika 
systemet är att funktionen är specialbyggd för ändamålet.  Ofta finns även en effektiv 
koppling till den administrativa processen som sker i handläggningen hos kommunen. 
Nackdelar kan vara att kommunen inte kan påverka utformningen av e-tjänsten, att kva-
litén på e-tjänsterna varierar kraftigt och att kunderna måste vänja sig vid många gräns-
snitt för sin dialog med kommunen. En annan nackdel är att kostnaden för dessa e-
tjänster totalt sett kan bli så höga att det inte går att motivera användningen av dem.  
 
2. Bygga egna och kopiera från andra i en e-tjänsteplattform 
 
En e-tjänsteplattform är ett IT-system som innehåller de generella byggstenar som krävs 
för att utforma egna e-tjänster. Viktiga funktioner är: 
• Ett sammanhållet och enhetligt gränssnitt för slutanvändaren (medborgarna) 
• Verktyg för att bygga användarvänliga formulär och guider 
• Möjlighet att kopiera e-tjänster från andra kommuner 
• Stöd för inloggning och signering med bland annat Bank-ID 
• Möjlighet att erbjuda sammanlänkning (single-sign-on) med andra e-tjänster 
• E-Signering 
• Betalningsfunktioner 
• Kopplingar till andra myndigheter som bolagsverket och lantmäteriet 
• Handläggargränssnitt och/eller integration till kommunens ärendehanteringssystem 
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Alternativet att införskaffa/bygga e-tjänsten via en e-tjänsteplattform ger många fördelar 
som är direkt kopplade till funktionerna ovan. E-tjänsten får från början tillgång till alla 
dessa funktioner och fördelar utan att nya kostnader tillkommer på grund av att en ny e-
tjänst introduceras i plattformen. Gränssnitt för både medborgare och handläggare är 
enhetligt för alla tjänster som samlas i plattformen. Tillstånd och liknande som idag 
hanteras via olika typer av blanketter kan istället hanteras digitalt i e-tjänsteplattformen 
genom hela kedjan.  
 
För att nå dit Tingsryds kommun vill när det gäller e-tjänster är det nödvändigt att ha 
båda dessa alternativ tillgängliga. Det är nödvändigt att e-tjänsteplattform samt en cen-
tral organisation blir tillgängliga för att nå dit Tingsryds kommun vill när det gäller e-
tjänster. Tingsryds kommun har idag ingen e-tjänsteplattform och heller ingen central 
organisation för att utveckla egna e-tjänster på ett koordinerat sätt. 
 
Val av e-tjänsteplattform 
Under andra kvartalet 2018 har kansliavdelningen analyserat marknaden kring e-
tjänsteplattformar. Arbetet har bland annat bestått i: 

• Delta på Offentliga rummet, SKL:s mötesplats för en smartare välfärd. Där för-
des dialog med andra kommuner, leverantörer och samverkansorganisationer. 

• Telefonkontakter och möten med erfarenhetsutbyte med ett urval av kommuner-
na i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. 

• Dialog med Växjö kommuns IT-avdelning som en del av kommunens samver-
kan på IT-området med Växjö. 

• Online-visningar av e-tjänsteplattformar. 
 
Tidigt under arbetet utkristalliserades sig ett huvudspår som också har presenterats för 
centrala chefsgruppen. Open ePlatform är en plattform baserad på öppen källkod, vilket 
innebär att den kan användas utan licenskostnad. Det innebär också att själva plattfor-
men inte behöver upphandlas eller vara föremål för kostsamma systembyten i framtiden 
på grund av LOU. Däremot måste teknisk etablering, drift och underhåll av plattformen 
lösas även om licensen för själva programvaran är kostnadsfri. Open ePlatform används 
idag av SKL, Inera och över 80 svenska kommuner och landsting. 
 
Under utredningsarbetet har Tingsryds kommun fått ta del av en förstudie utförd av 
Läns-IT-rådet i Kalmar län. Utredningen har rubriken E-tjänstesamverkan 
i Kalmar län -  En utredning om hur kommunerna i Kalmar län kan samverka för att på 
ett effektivt sätt tillhandahålla värdefulla e-tjänster för företag och privatpersoner. 
 
Hädanefter hänvisas till denna förstudie enbart med begreppet förstudien. Förstudien 
har också valt Open ePlatform som sitt verktyg för e-tjänster och argumentationen för 
detta är mycket väl underbyggd och stämmer helt överens med den bedömning som 
undertecknad gör.  
 
Utveckling i samverkan är en nödvändighet 
Val av verktyg/plattform är en viktig del för att komma framåt med utvecklingen av e-
tjänster i kommunen. En minst lika viktig byggsten är tillgång till en stark organisation 
och kompetens att löpande utveckla e-tjänsterna i samverkan med verksamheten. För en 
liten kommun som Tingsryd så är samverkan en nödvändighet för att lyckas att uppnå 
detta.  
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Den tidigare nämnda förstudien presenterar nuläget bland kommunerna i Sverige och 
alternativen för samarbeten på ett utmärkt sätt och har idag resulterat i en samverkan 
mellan sju kommuner i Kalmar län. Samverkan kallas för CESAM H är idag ingår föl-
jande kommuner: Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och 
Oskarshamn. 
 
Övriga kommuner i Kalmar län har möjlighet att ansluta och via direktkontakter med 
CESAM H har även Tingsryd erbjudits denna möjlighet. Det är undertecknads bedöm-
ning att detta alternativ är det absolut snabbaste och effektivaste sättet att komma framåt 
som ger oss möjlighet att uppnå en stabil och kontinuerlig utveckling inom e-tjänster. 
 
Förslaget att samverka inom CESAM H innebär inte att Tingsryd ska sluta samverka 
inom Kronoberg, tvärtom här finns också ett stort behov. Tingsryd har idag en IT-
samverkan med Växjö kommun och inom ramen för denna samverkan har Tingsryd 
öppet diskuterat alternativet att ingå i CESAM H och Växjö ser inga nackdelar om 
Tingsryd tar detta steg nu. Tvärtom kan det finnas fördelar framöver om handen sträcks 
ut över länsgränsen för att i framtiden möjliggöra en effektivare samverkan kring e-
tjänster med fler deltagande kommuner i Sydost-regionen.  
 
Situationen i Kronoberg är sådan att ett flertal kommuner på egen hand har tagit beslut 
om att införskaffa e-tjänstplattformar. Bilden är heterogen där det förekommer ett flertal 
olika tekniska lösningar. Om Tingsryd ska använda Open ePlatform så finns idag ingen 
annan kommun i länet att samarbeta med som använder samma tekniska lösning. En 
positiv utveckling i framtiden vore om fler kommuner i de båda länen ansluter till 
CESAM H för att göra denna samverkan ännu starkare. Att i nuläget invänta detta 
skulle innebära att Tingsryds kommun tappar dyrbar tid för att komma vidare. Det ska 
beaktas att Tingsryd tog beslut om digital agenda redan 2016 men det är först nu som ett 
konkret första steg kan tas för att verkligen sätta fart på utvecklingen av e-tjänster i 
kommunen.  
 
Anslutning till samverkan CESAM H 
Samverkan inom CESAM H är idag ett samarbete styrt genom samverkansavtal. 
CESAM H är således ingen egen myndighet utan en lösning för att på effektivt och tyd-
ligt sätt samverka inom e-tjänsteområdet. Sättet att organisera sig på är likvärdigt med 
Tingsryds samverkan med Växjö när det gäller IT-området. Gällande samverkansavtal 
mellan kommunerna i CESAM H finns som bilaga: Samverkansavtal avseende drift, 
förvaltning och utveckling av gemensam e-tjänsteplattform 
 
Följande text är hämtad från avtalet och beskriver översiktligt uppdraget för samverkan: 
Samverkan avser både en teknisk lösning och en organisation för utveckling, förvaltning 
och drift av e-tjänster vilket möjliggör för alla Parter att få tillgång till e-tjänster att 
erbjuda sina medborgare. En samverkan innebär ett snabbare framtagande, en mer 
kostnadseffektiv utveckling, drift, förvaltning och underhåll av e-tjänsterna. Den tek-
niska lösningen ska vara tillgänglig för alla Parter och avsikten är att hitta helhetslös-
ningar som är till gagn för samtliga Parter 
 
CESAM H har i dagsläget två heltidsanställda som är anställd av värdkommunen Kal-
mar. Dessa resurser arbetar helt för samverkanskommunernas gemensamma intressen. 
Konstruktionen är framtagen på så sätt att det arbete som utförs centralt ska kunna an-
vändas av samtliga samverkanskommuner. Samtidigt uppmuntrar samverkan till ini-
tiativ där den enskilda kommunen utvecklar egna lokala e-tjänster. Genom samverkan 
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finns också möjlighet till utbyte av erfarenhet e-tjänster mellan två eller flera deltagande 
kommuner.  
 
Utöver CESAM H så finns en nationell användarförening för de över 80 kommuner som 
använder Open e-Platform. CESAM H deltar i denna förening. Här finns enorma möj-
ligheter att dela erfarenheter och färdiga e-tjänster kommuner emellan. 
 
Kostnader 
Tingsryds kommun har på tjänstemannanivå i oktober 2018 fått besked om att CESAM 
H är intresserade av att teckna en avsiktsförklaring om anslutning även för Tingsryd. 
Torsås, Emmaboda och Borgholms kommuner har fått samma besked. För att kunna 
teckna en avsiktsförklaring krävs att kommunen är beredd att godkänna kommande in-
vesteringar och löpande kostnader i storleksordningen: 
 

1. Investera upp emot 500 000 kr i samband med anslutning till Cesam H och tek-
nisk etablering av e-tjänsteplattform.  

2. Den årliga avgiften för samverkan förväntas bli ca 300 000 kr. 
a. Varav ca 60 % är personalrelaterade kostnader hos Cesam H 
b. Varav ca 40 % är IT-relaterade kostnader hos Cesam H 

 
3. Tillse att resurser finns hos kommunledningsförvaltningen för minst en halvtid 

som lokal kontaktperson och e-tjänsteutvecklare 

4. Medel för punkt 1 och 2 hämtas förslagsvis från kommunstyrelsens potter för 
Digitalisering - it-stöd & e-tjänster i investerings- respektive driftsbudgeten. 
Punkt 3 hanteras inom befintlig personalbudget. 

 
Anslutningsprocessen innebär: 

- Etablering av tjänsteavtal för e-tjänsteplattform, signering mm. 
- Teknisk etablering av e-tjänsteplattform inklusive integrationer 
- Utbildning, e-tjänstebyggare 
- Utbildning, handläggare 
- Utbildning, integrationsutvecklare 

 
Den årliga avgiften finansierar (nuläge): 

- Drift och underhåll av den tekniska plattformen e-tjänsteplattformen Open ePlat-
form, såväl produktion som testmiljö. 

- Lönekostnader inkl. omkostnader såsom lokaler 
- Gemensam digital samarbetsyta 
- Gemensam integrationsmotor 
- E-id - inloggning & signering i e-tjänsteplattform 
- Stöd för eIDAS (EU-standard för e-legitimationer) 
- Gemensamma utvecklingsprojekt 
- Instruktionsfilm i samband med gemensamma lanseringar 
- Engagemang i Open ePlatforms användarförening (eventuellt resa årsmöte) 

 
Angiven investeringsnivå på 500 000 kr är något högre än de indikationer som CESAM 
H gett, således finns en viss säkerhetsmarginal i beloppet. Säkerhetsmarginalen behövs 
då det i nuläget finns ett antal osäkra faktorer, exempelvis att etablering, drift och un-
derhåll av open ePlatform inte är upphandlat för Tingsryds kommun i nuläget.   
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För Tingsryds kommun kan det beskrivas som att det handlar om att ”komma ikapp” det 
arbete som CESAM H tidigare har utfört för de samverkande kommunerna i Tingsryds 
uppsättning av Open ePlatform. Det är i nuläget inte kartlagt om upphandling av etable-
ring, drift och underhåll av Tingsryds instans kommer att genomföras av Kalmar eller 
av Tingsryd själva. Det är inte heller i detalj utrett vilka kostnader som faktureras Tings-
ryd via Kalmar och vilka kostnader som faktureras Tingsryd direkt av respektive tjäns-
televerantör. Arbetet med exakt hur anslutningsprocessen kommer att gå till, påbörjas så 
snart en avsiktsförklaring mellan Tingsryd och CESAM H har tecknats. 
 
Vilka Tingsryds kommuns exakta löpande kostnader för deltagandet blir är inte klar-
gjorda, 300 000 kr är en indikationssiffra lämnad av Mattias Johansson, e-
tjänstsamordnare på CESAM H. Tingsryd behöver godkänna denna nivå för att CESAM 
H ska inleda arbetet med att ta fram ett förslag på anslutningsprocess och samverkans-
avtal. Underlag i form av nuvarande budget och fördelning av kostnader finns i bilagan 
Budget, prognos och kostnadsfördelning CESAM H. Tingsryds löpande kostnader 
kommer att hamna strax under de som Mönsterås kommun har. Nuvarande fördel-
ningsmodell innebär 50% rak fördelning, 50% baserat på invånarantal. Beloppet kan 
komma att förändras beroende på beslut som samverkanskommunerna gemensamt tar.  
 
Förslag till tidplan 

1. Inriktningsbeslut för anslutning till center för e-samverkan Cesam H KS Au 
12/11, KS 26/11 

2. December 2018 - Tingsryds kommun meddelar CESAM H om inriktningsbeslut 

3. CESAM H tar fram avsiktsförklaring 

4. Tingsryds kommun undertecknar avsiktsförklaring 

5. Förslag till anslutningsprocess och samverkansavtal tas fram av CESAM H i 
dialog med Tingsryds kommun 

6. Maj/Juni 2019 – Kommunstyrelsen, beslut om undertecknande av samverkans-
avtal, anslutning till CESAM H inleds 

Bilagor 
• Utredningen E-tjänstesamverkan i Kalmar län 
• Samverkansavtal avseende drift, förvaltning och utveckling av gemensam e-

tjänsteplattform 
• Rollbeskrivning gemensamma resurser för e-tjänstesamverkan i Cesam H 
• Budget, prognos och kostnadsfördelning CESAM H 
 
 
Tingsryd 2018-10-29 
 
Henrik Paulsson 
 



Budget Cesam H 2019 2020
Budget Prognos Budget Prognos Budget Budget

Plattform
Installation/konfiguration 250 000 250 000 0 0 0 0
Utbildning, e-tjänstebyggare 100 000 75 000 76 875 0 78 797 80 767
Utbildning, handläggare 15 000 15 000 0 0 0 0
Utbildning, integrationsutvecklare 15 000 15 000 0 20000 0 0
Drift (molntjänst) 480 000 240 000 492 000 480000 504 300 516 908
Drift (testinstans) 0 10 000 10 250 20000 10 506 10 769

Lönekostnader inkl. PO och omkostnader 831 833 831 833 1 416 000 1416000 1 445 736 1 476 096
Kontor - Införande 60 000 60 000 0 0 0 0
Kontor - Löpande 0 ? 69 460 50000 71 197 72 976
Kontor - Övrigt 0 ? 10 250 10250 10 506 10 769

Gemensam samarbetsyta
Införande ? 0 0 0 0 0
Löpande 18 000 18 000 36 900 84000 37 823 38 768

Gemensam integrationsmotor
Införande 30 000 30 000 123 000 60000 126 075 129 227
Löpande ? ? 41 000 0 42 025 43 076

E-id - Svensk e-identitet enbart inlogg & Signering i OEP
Införande 105 000 105 000 0 0 0 0
Löpande 87 500 87 500 215 250 210000 220 631 226 147
eIDAS - Löpande 0 70000 70 000 70 000

Koppling Mina meddelanden
Införande ? ? ? ? ? ?
Löpande ? ? ? ? ? ?

Utvecklingsprojekt
Införande/år eligt Utvecklingsspec 200 000 60 000 61 500 86400 63 038 64 613
Instruktionsfilm i samband med lansering ? 50 000 51 250 51250 52 531 53 845
Engagemang i Open ePlatforms användarförening (eventuellt resa årsmöte) 15 375 20000 15 759 16 153

Summa 2 192 333 kr 1 737 333 kr 2 619 110 kr 2 577 900 kr 2 748 924 kr 2 810 114 kr

Kostnadsindex: 2,5 1,025

2017 2018



Fördelning av totalsumman i Buget enligt avtal 50% rak, 50% befolkning

Kommun Folkmängd Folkmängd % Ren befolkningsandel 50% rak, 50% befolkning
Hultsfred 13760 8,69% 190 552 kr  251 871 kr  
Högsby 5751 3,63% 79 641 kr  196 416 kr  
Kalmar 65016 41,07% 900 359 kr  606 775 kr  
Mönsterås 13084 8,26% 181 191 kr  247 191 kr  
Mörbylånga 14516 9,17% 201 021 kr  257 106 kr  
Nybro 19787 12,50% 274 016 kr  293 603 kr  
Oskarshamn 26397 16,67% 365 553 kr  339 372 kr  

Summa 2 192 333 kr  2 192 333 kr  

Cesam H-kommuner 158311 100,00% 2 192 333 kr  

Kommun Folkmängd Folkmängd % Ren befolkningsandel 50% rak, 50% befolkning
Hultsfred 14558 8,93% 233 765 kr  303 962 kr  
Högsby 6111 3,75% 98 128 kr  236 143 kr  
Kalmar 66918 41,03% 1 074 537 kr  724 348 kr  
Mönsterås 13440 8,24% 215 813 kr  294 986 kr  
Mörbylånga 14924 9,15% 239 642 kr  306 901 kr  
Nybro 20289 12,44% 325 791 kr  349 975 kr  
Oskarshamn 26868 16,47% 431 433 kr  402 796 kr  

Summa 2 619 110 kr  2 619 110 kr  

Cesam H-kommuner 163108 100,00% 2 619 110 kr  

Kommun Folkmängd Folkmängd % Ren befolkningsandel 50% rak, 50% befolkning
Hultsfred 14483 8,81% 242 310 kr  317 506 kr  
Högsby 6123 3,73% 102 442 kr  247 572 kr  
Kalmar 67714 41,21% 1 132 897 kr  762 800 kr  
Mönsterås 13565 8,26% 226 951 kr  309 827 kr  
Mörbylånga 15030 9,15% 251 461 kr  322 082 kr  
Nybro 20416 12,43% 341 572 kr  367 138 kr  
Oskarshamn 26974 16,42% 451 292 kr  421 998 kr  

Summa 2 748 924 kr  2 748 924 kr  

Cesam H-kommuner 164305 100,00% 2 748 924 kr  

2017

2018

2019



E-tjänstesamverkan 
i Kalmar län 

 

 

 

 

 
En utredning om hur kommunerna i Kalmar län kan 

samverka för att på ett effektivt sätt tillhandahålla 

värdefulla e-tjänster för företag och privatpersoner. 
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                 Cesam H – Center för e-samverkan i Kalmar län 

 

  

Sammanfattning  

LänsITrådets utredning om samverkan kring e-tjänsteutveckling har kommit fram till att vi 

inte behöver upphandla en gemensam e-tjänsteplattform. Det finns en klar vinnare, Open 

ePlatform, och eftersom den inte kräver upphandling (licensfri produkt) bör vi istället sätta fo-

kus på att gemensamt upphandla drift och service av plattformen. Och på formering av en 

handlingskraftig organisation. 

Rapporten konstaterar att det finns många uppfattningar om vad som avses med e-tjänster, 

men att ett seriöst samverkansprojekt bör fokusera både på omedelbara synbara resultat och 

långsiktiga ambitioner inom effektiv e-förvaltning.  

Vid utveckling av högkvalitativa e-tjänster ger samverkan vinster för alla, och är en förutsätt-

ning för att det ska löna sig. Som enskilda kommuner har vi varken kompetens eller ekonomi 

att åstadkomma det som krävs. Vi tror också att vi får ut mer och snabbare resultat av en läns-

intern konstellation än om vi ansluter till en befintlig, exempelvis Cesam Öst. 

Förslagen som framförs i del 3 av rapporten innebär att intresserade kommuner via utsedd 

värdkommun etablerar ett samverkansråd, Cesam H, med två heltidsanställda (en samordnare 

och en utvecklare) och ett nätverk av lokala kontaktpersoner som tillsammans både beslutar 

om och arbetar med utveckling av gemensamma e-tjänster. Samverkan regleras genom avtal 

utan gemensam nämnd. 

Gemensamma kostnader, som främst utgörs av personalsamverkan och drift, fördelas enligt 

gängse modell (50 % rak + 50 % befolkningsbaserad) mellan avtalskommunerna. Vi förutser 

att större utvecklingsprojekt medför behov av särskild projektfinansiering. Underlag för såda-

na projekt tas fram av samverkansrådet och föranleder nya beslut i respektive kommun. Utö-

ver gemensamma resurser kommer betydande insatser att krävas av kommunens egen perso-

nal. En kritisk framgångsfaktor i projekt av det här slaget är att de lokala behoven fångas upp, 

och att ineffektiva processer moderniseras.   
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Del 1: Inledning och bakgrund 

 

Bakgrund 
Den regionala digitala agendan för Kalmar län (2015-2020) är ett regeringsuppdrag och ett 

strategiskt långtidsdokument, på samma sätt som RUS, den regionala utvecklingsstrategin är 

för den övriga regionala utvecklingen. Ytterst handlar det om att ta tillvara alla de möjligheter 

som digitaliseringen erbjuder människor och företag i vår region. 

Regionförbundet, landstinget och länsstyrelsen signerade tillsammans med IT-minister Anna-

Karin Hatt en avsiktsförklaring om att i bred samverkan ta fram en regional digital agenda för 

Kalmar län.  

Efter diskussioner i bland annat Programberedningen (sammansatt av respektive KSO, lands-

tingsstyrelsens ordförande och regionförbundets ordförande) och respektive KS/KSAU och 

efterföljande remisshantering, antogs den regionala digitala agendan av Regionförbundets sty-

relse den 17:e december 2014.  

I den digitala agendan presenteras ett 30-tal prioriterade förslag inom fem olika temaområden. 

Inom temaområdet kommunal e-utveckling har länets kommunchefsgrupp identifierat sam-

verkan kring e-tjänsteutveckling som en av de viktigaste satsningarna och vid kommunchefs-

gruppens möte i maj 2015 fick därför LänsITrådet i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

en gemensam satsning. Under hösten 2015 arbetade en arbetsgrupp med representanter från 

LänsITrådet fram ett förslag till avtal för en gemensamt finansierad förstudie. Förslaget an-

togs av kommunchefsgruppen i november 2015 och har genomförts under cirka 3 månader 

under vintern/våren 2016. 

Denna rapport och de förslag den leder fram till är resultatet av detta uppdrag. Arbetet har be-

drivits i en mindre arbetsgrupp och har förankrats i LänsITrådet. 

 

Uppdrag 
Uppdraget är att utreda möjligheter att genom samverkan skapa ett bättre, enklare och utökat 

utbud av e- tjänster som ger mervärde för medborgarna, men också ökar nyttan och effektivi-

teten hos de kommunala verksamheterna. Tanken bakom samverkan är att åstadkomma högre 

resultat till lägre pris än om kommuerna skulle agera var för sig.  

Uppdragets mål är att presentera förslag på organisation och samarbetsformer. Samt att ta 

fram krav och kostnadsuppskattningar på en rekommenderad e-tjänsteplattform. Och en preli-

minär plan för genomförande.  

Uppdragets omfattning  

Uppdraget omfattar att: 

• Ta fram förslag till samverkansformer 

• Dokumentera generella krav på e-tjänsteplattform 

• Beskriva verksamhetsnytta på kort och lång sikt 
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• Identifiera olika typer av kostnader

• Skissa på en övergripande plan för projektgenomförande

• Utreda hur vi bäst drar fördel av de samverkansprojekt som pågår i andra regioner

Uppdragets avgränsningar 

Uppdraget avgränsas från följande: 

• Förslaget på organisation avser enbart tänkt samverkansorganisation och rekommen-

derar också vilka resurser respektive kommun bör tillhandahålla. Men inte hur man

organiserar sig inom respektive kommun.

Vad har hänt? 
Det finns flera andra regioner som redan har inlett motsvarande samverkan och vi valde att 

som ett betydande inslag i vår kunskapsinsamling studera och värdera deras erfarenheter och 

effekterna av deras arbete. Detta arbete har kompletterats med ett inledande seminarium där 

ett antal leverantörer har fått presentera sina produkter och strategier för hur samverkan mel-

lan ett antal parter kan ske på bästa sätt. Vidare har vi inhämtat prioriterade behov och tek-

niska förutsättningar i de 10 samverkanskommunerna i Kalmar län för att belysa vad som 

krävs i den enskilda kommunen för att kunna delta i genomförandet. 

Under arbetet framträder ett tydligt mönster där redan genomförd utveckling kan återanvändas 

till lägre kostnader och anpassas efter lokala förutsättningar och behov. Samverkan är inte i 

första hand bunden till geografi utan snarare till valet av strategisk handlingsväg och teknisk 

plattform. Lika väl som vi kan samarbeta med Cesam Öst i Östergötland kan vi samverka med 

RIGES-grupperingen runt Sundvall. 

Lika tydligt är att det är dyrt och svårt, ja närmast omöjligt, för en svensk mediankommun på 

cirka 15000 - 20000 invånare att till en rimlig kostnad utveckla och tillhandahålla de e-tjäns-

ter som privatpersoner och företag efterfrågar och som kommunen behöver för att strukturera 

och effektivisera sina interna informationsflöden. 

Vi väljer därför att i rapporten inte rekommendera flera alternativa lösningar till e-tjänsteplatt-

form utan istället presentera ett alternativ som vi är övertygade är den bästa lösningen. Genom 

denna tydlighet hoppas vi så snabbt som möjligt kunna gå till ett konkret genomförande och 

förverkligande av förslagen och på så sätt uppnå relativt snabba effekter. Med ett tydligt be-

slut och mandat tror vi att vi redan från årsskiftet 2016/2017 kan erbjuda ett antal e-tjänster i 

respektive kommun. 

Projektgrupp 
Arbetet med att ta fram denna rapport har utförts av en mindre arbetsgrupp bestående av, 

Jens Fridsén, verksamhetsutvecklare knuten till kommunsamverkan H2O 

Bengt Falke, IT-strateg Regionförbundet i Kalmar län 

Magnus Garp, IT-strateg Kalmar kommun 

Stefan Wittlock, eUtvecklingschef Hultsfreds kommun 

Initialt medverkade också Tomas Karlsson, IT-chef Oskarshamns kommun 
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Del 2: Utredning 

Därför behövs samverkan kring e-tjänster i Kalmar län 
Det digitala samhället ställer krav på kommuner att erbjuda sina invånare enkla kommunikat-

ionsvägar och e-förvaltningsstödjande tjänster i form av e-tjänster. Det gäller ett stort antal 

tjänster som t.ex. ansökningar, beställningar och anmälningar, och berör i stort sett alla för-

valtningar.  

Enligt en analys från SKL har endast kommuner med ett invånarantal över 40000 ekonomi 

och kompetens att själva utveckla den typ av e-tjänster som eftersträvas, nämligen e-tjänster 

med avancerade flöden och integrationer mot interna verksamhetssystem. Andra regioner har 

konstaterat att även om en stor kommun har resurser att driva arbetet på egen hand, så uppnår 

även dessa besparingar och medvärden genom att samverka med småkommunerna i regionen. 

Sådan samverkan ger de små kommunerna möjlighet att få samma utveckling som de stora. 

En positiv sidoeffekt är att man också skapar förutsättningar för samverkan inom andra, när-

liggande områden. 

Vi saknar i Sverige ett heltäckande nationellt engagemang för att utveckla kommunala e-

tjänster. Några undantag finns och vi ser med glädje att det börjar hända saker på denna front. 

Dock i alltför begränsad omfattning och utan total strategi.  

De e-tjänster som används av kommuner idag är ofta utvecklade av de leverantörer som också 

säljer ett visst verksamhetsstöd, och e-tjänsterna blir därmed inkapslade kanaler av olika utse-

ende och med varierande kvalitet.  

I Kalmar län finns särskilda behov av samverkan eftersom länet består av ett antal mindre/me-

delstora kommuner som har begränsade resurser och kompetens att enskilt driva den här typen 

av utveckling.  

Sammantaget är drivkrafterna för samverkan kring e-tjänster i länet följande: 

 Dela kostnaderna för att ta fram moderna e-tjänster 

 Större volymer motiverar utvecklingskostnaden 

 Kompetensdelning ger alla kommunerna möjlighet att erbjuda likvärdiga tjänster 

 Det blir enklare för företag och privatpersoner 

 Ingen annan driver utvecklingen åt oss 

 

Vad är en e-tjänst?  

Definition 
E-delegationen fastslog redan 2011 följande definition av en e-tjänst: 

Förklaring: tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller 

delvis utförs elektroniskt 

Jämför: e-, elektronisk, tjänst 
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Kommentar: Exempel på sådant som kan fungera som e-tjänster är ansökan om till-

stånd, inlämnande av deklaration, anmälan om sjukdom, sökning av information. E-

tjänster som kommunicerar maskin-maskin benämns ofta bastjänster. 

SKL är något snävare i sin definition, även om de också tycks inkludera rena informations-

tjänster: 

Med e-tjänst avses en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som 

helt eller delvis utförs elektroniskt, ofta via kommunens webbplats, ibland som en mo-

bilapplikation (app). En e-tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på webb-

platsen, vara en del av en ärendehanteringsprocess och ibland kräva inloggning. Med en 

e-tjänst avses inte nedladdningsbara blanketter eller formulär som skrivs ut eller sparas 

på datorn för att skickas in separat via brev eller e-post. Som e-tjänst avses inte heller 

länk på webbplatsen till e-postprogram (Ur SKLs kartläggning ”E-tjänster och appar – 

hur är läget i kommunerna?”, 2014). 

Många konstaterar i debatten om e-tjänster att det saknas en enhetlig definition. Däremot är de 

flesta överens om att det finns en stor bredd i utbudet av e-tjänster och deras värde. 

Värdet av en e-tjänst 
Betydligt viktigare än definitionen av en e-tjänst är värdet av en e-tjänst. Värdet kan bedömas 

ur åtminstone två pespektiv.  

1. Hur den upplevs av kunden  

2. Hur mycket man kan vinna internt i organisationen  

Positiv kundupplevelse kan bestå av ökad tillgänglighet, användarvänlighet, sparad tid, snabb-

bare handläggning, en känsla av trygg och säker hantering m.m. 

Interna vinster består inte bara av kortare handläggningstider (sparad tid) utan också höjd kva-

litet. Med högre kvalitet avses t.ex. färre fel, alltid tillgång till inlämnade uppgifter, att få un-

derlag för statistik och analys m.m. Men även i att man kan få mer strukturerade och styrda 

arbetsprocesser med tydligare kommunikationskanaler och informationsflöden. Vilket i sin tur 

även kan ge förutsättningar för en bättre arbetssituation för personalen. 

Kvantitet i förhållande till kvalitet? 
När fenomenet kommunala e-tjänster introducerades kunde man ibland få intrycket att “flest 

är bäst”. Både kommuner och leverantörer marknadsförde sig genom att hänvisa till antalet e-

tjänster som erbjöds. Även om tjänsterna inte innebar någon förbättring vare sig för allmän-

heten eller för kommunen. Inte sällan bestod “e-tjänsterna” av ett stort antal mer eller mindre 

intelligenta blanketter, åtkomliga via kommunens hemsida. Det är naturligt för människor att 

använda sig av kvantitativa mått när de bedömer en tjänst eller vara, och säkerligen har dessa 

samlingar bidragit positivt till synen på kommunen som en framsynt och modern myndighet. 

Avsaknad av aldrig så undermåliga e-tjänster kan på motsvarande sätt istället bidra till en ne-

gativ bild av kommunen, vilket blev tydligt i SKL-mätningen 2014. Rapporten publicerade en 

kommunrankinglista som till 50 % baserades på antalet e-tjänster. 

Att utveckla en komplett e-tjänst av hög kvalitet kostar normalt mycket pengar. Men det är 

också den typen av tjänst som kan löna sig på sikt. För att investera i sådana e-tjänster måste 

vanligtvis volymkriteriet vara uppfyllt. Stora volymer, d.v.s. e-tjänsten används av många el-

ler mycket frekvent innebär att man sparar tid varje gång den används. Exempel på en e-tjänst 



8 

 Cesam H – Center för e-samverkan i Kalmar län 

med många användare är Skatteverkets självdeklaration. Ett exempel på en tjänst som an-

vänds frekvent kan vara anmälan av sjukt barn till skolan/förskolan. Ju mer man kan förenkla, 

automatisera eller på annat sätt förädla en sådan tjänst, desto värdefullare blir den, både för 

kunden och organisationen. 

En optimal kommunal e-tjänst underlättar uppgiftslämnandet från företagaren/privatpersonen, 

och automatiserar så många manuella steg som möjligt i handläggningen. Företagaren/privat-

personen vägleds med guider, enkla frågor och indatakontroller, alla uppgifter som kommu-

nen redan känner till om kunden/ärendet är redan förifyllda efter att hen identifierat sig med e-

legitimation. Självklart är tjänsten tillgänglig dygnet runt alla dagar på året, och det går lika 

lätt att fylla i de efterfrågade uppgifterna på en smart telefon eller surfplatta som vid en dator. 

Så snart ärendet skickats till kommunen får kunden en bekräftelse på att det mottagits, och i 

bästa fall även ett helt automatiserat förhandsbesked, eller åtminstone information om hur 

lång tid ett besked/beslut kommer att ta. Kunden kan därefter enkelt följa sitt ärende och om 

så önskas få ett meddelande (mail eller sms) när något nytt händer i handläggningen. 

På insidan skapas ett ärende automatiskt i det aktuella verksamhetssystemet, indata kontrolle-

ras igen och om förutbestämda kriterier är uppfyllda skapas ett förhandsbesked om förväntat 

beslut. Om kontroller måste göras mot andra myndigheters register skickar e-tjänsten eller det 

mottagande verksamhetssystemet specifika förfrågningar till dessa myndigheter (exv. FK, AF, 

Polismyndigheten eller Skatteverket), och slipper manuellt kontakta, fråga och invänta svar. 

Att bygga en sådan komplex e-tjänst för till exempel ansökan om att starta restaturang med 

serveringstillstånd och uteservering är ett omfattande arbete, och något som varje enskild 

kommun inte mäktar med.   

Nationellt och internationellt  

Alla kommuner har ungefär samma grunduppdrag och det är rimligt att förvänta sig att det 

därmed på nationell nivå skulle utvecklas e-tjänster som fyller detta grunduppdrag. Tyvärr har 

det än så länge funnits få indikationer på att någon nationell part är villig att ta på sig denna 

utveckling. När Svenska kommunförbundet i början av 90-talet sålde Kommundata gick in-

täkterna från försäljningen in i den ordinarie verksamheten och de 1600 konsulterna på Kom-

mundata ersattes av 2 tjänstemän. Detta var resultatet av att Kommundata förlorat förtroendet 

i kommunerna, som istället själva ville ta över drift och utveckling lokalt. I våra grannländer 

valde man istället att fondera dessa medel och besluta vilka gemensamma utvecklingsinsatser 

som skulle prioriteras. Detta har medfört att kommunerna i exempelvis Danmark, Norge och 

Finland har en palett av nationellt utvecklade tjänster att välja från. 

På samma sätt har det varit inom statsapparaten där man oberoende av majoritet har valt att 

låta respektive departement eller myndighet agera inom IT-området i stort sett efter eget gott-

finnande. Statskontoret eller Verva har bara marginellt kunnat påverka vilka vägar Skattever-

ket eller Socialstyrelsen valt. Detta medför naturligtvis en splittrad och ostandardiserad nat-

ionell IT-miljö och genererar ökad komplexitet och merkostnader för kommunerna som behö-

ver samverka med ett antal nationella organ.  

Därför saknar vi också flera viktiga mjuka infrastrukturella komponenter som finns i våra 

grannländer sedan flera år och som vi kanske möjligen kan börja ana en vilja att ta fram i Sve-

rige. Ett exempel som har hämmat utvecklingen är avsaknaden av ett nationellt eID. 

I de mätningar som bland annat World Economic Forum genomför framgår effekterna av 

denna valhänthet med all tydlighet. Trots att svenska IT-företag och svenska innovationer är i 
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världsklass ligger svensk offentlig sektor på pinsamma placeringar kring 20-strecket när det 

gäller publika e-tjänster. 

Detta resonemang är avsett att leda fram till slutsatsen att vi inte kan vänta på att någon annan 

ska lösa våra grundläggande utvecklingsbehov inom e-tjänstesamverkan. Varken SKL eller 

regeringskansliet har någon färdig lösning vi kan luta oss mot. Vi måste istället göra det till-

sammans på ett så effektivt sätt som möjligt och gärna i samverkan med andra motsvarande 

konstellationer i andra regioner. Det börjar växa fram någon sorts ”kommunal standard” som 

allt fler ansluter sig till och som även SKL och Inera m.fl. använder. MEN det är viktigt att vi 

samtidigt intressebevakar de nationella initiativ som börjar skönjas och se till att vi på bästa 

sätt kan dra nytta av dem och implementera dem i våra gemensamma lösningar. Detta förut-

sätter både gemensamma resurser och kompetensutveckling i respektive kommun. 

SKL har på senare tid varit engagerade i några projekt som syftar till att underlätta för kom-

muner att jobba och erbjuda tjänster digitalt. Oftast i samverkan med andra myndigheter eller 

intressegrupper som Skatteverket, Försäkringskassan, Sambruk, Bolagsverket, regeringen m. 

fl. Bland annat har man kravställt och upphandlat ett stöd för det bakomliggande arbetet med 

datainsamling i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd (SSBTEK), som sparar mycket 

tid för handläggare inom socialförvaltningen. MinaMeddelanden och FixaMinGata är andra 

nationella initiativ som kan användas av alla kommuner. Regeringen tog nyligen initiativ för 

att etablera en samlad tjänst för personer som vill starta restaurang eller café, där SKL och 

flera statliga myndigheter kommer att medverka. 

Vi saknar dock fortfarande den tydliga nationella strategi som ska peka på hur offentlig sektor 

i Sverige gemensamt ska bli bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. 

Leverantörers e-tjänster 

De hittills vanligaste e-tjänster som erbjuds av kommuner är inte framtagna av kommunen el-

ler kommuner i samverkan. De flesta integrerade e-tjänster är istället utvecklade av den leve-

rantör som äger verksamhetsstödet. Tieto, IST, CGI, Axiell och Idavall är exempel på leve-

rantörer som byggt e-tjänster kring sina system. 

Fördelen med leverantörers e-tjänster är att de är totalintegrerade med det bakomliggande sy-

stemet och uppdateras samtidigt. Nackdelar kan vara att kommunen inte kan påverka utform-

ningen av e-tjänsten, att kvalitén på e-tjänsterna varierar kraftigt och att kunderna måste vänja 

sig vid många gränssnitt för sin dialog med kommunen. Ibland fungerar en tjänst i mobilen, 

ibland bara via en viss webbläsare i datorn! Här får man från fall till fall ta ställning till vad 

som är mest fördelaktigt, leverantörsspecifik lösning eller att ansluta systemet till den standar-

diserade e-tjänsteplattformen. 

Organisation för samverkan 

Juridiska förutsättningar  
Det blir allt tydligare att samverkan är en nödvändighet för att kunna ta tillvara de möjligheter 

som digitaliseringen ger. Den enskilda kommunen har varken resurser eller kompetens för att 

klara detta på egen hand. Såväl SKL som den Regionala digitala agendan för Kalmar län som 

SKL pekar på nödvändigheten att hitta bra och effektiva former för samverkan, utan att för 

den skull tydliggöra vad som egentligen är tillåtet inom ramarna för interkommunal samver-

kan. 
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Under år 2010 genomförde vi i Kalmar län på uppdrag av SKL den så kallade Barnhälsodata-

piloten. En av de fem delarna i slutrapporten handlade just om de juridiska förutsättningarna 

för samverkan. Den skrevs av juristen Christer Hjert, tidigare förbundsjurist på SKL och som 

är en ledande expert på kommunal samverkan och bland annat författat boken Kommunal IT i 

samverkan.  

Beroende på vad som omfattas av samverkan beskriver han fyra huvudsakliga former. 

 Samverkansavtal – Interkommunala avtal eller samverkansavtal är en vanlig form för 

samverkan. Inom IT-området finns relativt stort utrymme för samverkan genom avtal, 

eftersom det ofta inte är fråga om verksamhet som innefattar myndighetsutövning mot 

enskild och det i de flesta fall handlar om frivillig kommunal verksamhet. Om samver-

kan inbegriper försäljning av varor eller tjänster mellan kommuner hamnar man ibland 

i gråzonen av det tillåtna. Det finns indikationer på att det relativt snart kan komma 

förändras vad som är möjligt att göra inom ramen för ett samverkansavtal. Vi har än så 

länge utan resultat försökt få detta bekräftat. 

 

 Kommunalförbund - är i Sverige en offentligrättslig form för samverkan för kommu-

ner och landsting, som är reglerad i kommunallagen. Genom att ingå i ett kommunal-

förbund överlämnar kommunen eller landstinget vården för de berörda kommunala an-

gelägenheterna till kommunalförbundet.  

 

Det som skiljer ett kommunalförbund från ett kommunförbund är bland annat att kom-

munerna i det första fallet överfört myndighetsutövning till förbundet. 

 

 Aktiebolag - Enligt 3 kap. 16 § första stycket kommunallagen får kommuner och 

landsting efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägen-

het, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ett aktiebolag, ett han-

delsbolag, en ekonomisk förening, enideell förening, en stiftelse eller en enskild indi-

vid.  

 

Enligt Christer Hjert krävs en viss storlek på själva samarbetet för att ett aktiebolag 

ska vara ett alternativ för samverkan och i annat fall förefaller det som onödigt betung-

ande att använda sig av aktiebolaget som form. Aktiebolaget medför en viss administ-

rativ överbyggnad och det är därför mycket tveksamt om detta är ett alternativ inled-

ningsvis. 

 

 Gemensam nämnd – Kräver en utpekad värdkommun och att alla parter är likvärdiga 

oavsett storlek. Ger regressrätt, bra kontroll och styrning. Problemet är att beslutspro-

cesserna tar tid då alla beslut ska hanteras av politiker vilket inte alltid är nödvändigt 

när det huvudsakligen handlar om administrativa processer, men ger en betydligt 

längre ledtid än om man kan ta beslut på chefsnivå/tjänstemannanivå. 

I del 3 av denna rapport beskriver vi våra slutsatser och förslag. Om beslutet följer våra re-

kommendationer kommer det i inledningsskedet huvudsakligen handla om personalsamver-

kan och gemensam utveckling. Genom val av driftleverantör ser vi ingen stor gemensam inve-

stering och varje kommun skriver troligen egna avtal med driftleverantören. I detta fall beskri-

ver Christer Hjert i Barnhälsodatapiloten en femte möjlighet som är en variant av samverkans-

avtal. 
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 Personalsamverkan - En annan typ av situation som är vanligt förekommande är att

två eller flera kommuner delar på viss personal. Två kommuner kan t.ex. ha en gemen-

sam IT-chef eller en person som gemensamt ansvarar för drift och underhåll av något

system.

Det kan också vara så att personal med viss kompetens ingår i en s.k. kompetenspool

och genom avtalet kan användas för uppgifter inom flera kommuner istället för bara

inom den anställande kommunen. I dessa fall kan det vara fråga om samverkan om

personen utnyttjas av båda kommunerna och tjänstemannen dessutom är anställd av

båda kommunerna.

Det torde även i vissa situationer kunna betraktas som samverkan även om tjänsteman-

nen endast är anställd i den ena kommunen. Även detta kan visserligen liknas vid en

köp-säljsituation, men borde ibland kunna betraktas som en samverkanssituation. I

dessa situationer kan avtalets utformning ha avgörande betydelse.

Det kan t.ex. vara av vikt att personen anställts i den ena kommunen samtidigt med av-

talsingåendet och inte att en befintlig persons överkapacitet ”säljs”. Det är emellertid

juridiskt oklart hur långt möjligheterna för samarbete av den här typen sträcker sig.

Om samarbete kring personal innefattar moment av kommunalrättsligt beslutsfattande

är en annan viktig aspekt frågan om möjlighet till delegering av beslutanderätt till an-

ställd i annan kommun. Delegeringsregeln i 6 kap. 33 § Kommunallagen medger inte

sådan delegering, men i vissa speciallagstiftningar finns sådana möjligheter.

Med tanke på ovanstående förslår vi att vi åtminstone inledningsvis betraktar den förslagna 

samverkan som en personalsamverkan och skriver ett samverkansavtal som börjar gälla i sam-

band med att de två föreslagna tjänsterna tillsätts. 

Driftsformer 

Var ska e-tjänsteplattformen driftas och av vem? 

Det finns tre alternativa driftsformer för e-tjänsteplattformen. 

 Gemensam drift hos leverantör

 Gemensam drift hos värdkommun

 Lokal drift hos respektive kommun

Mest kostnadseffektiv blir troligen gemensam drift hos en leverantör. Vi får som kunder 

större möjligheter till kravställning på garanterad driftleverans om den tillhandahålls av en ex-

tern part som har driftstjänster som sin ordinarie verksamhet. Drift hos leverantör kan inne-

bära att personuppgifter finns lagrade hos leverantören och varje kommun måste då teckna ett 

personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören och i vissa fall även med dess underleverantö-

rer. Om upphandlad driftleverantör också utvecklat e-tjänsteplattformen är de redan experter 

på denna. Detta är en modell som flera andra samverkansgrupper valt och som vi ser fördelar 

med. Denna driftform underlättar även samverkan med andra regioner som exempelvis Cesam 

Öst som valt samma modell. 
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Gemensam drift hos en värdkommun med rätt förutsättningar kan fungera lika bra som hos en 

leverantör, men ingen av kommunerna har idag resurser för att hålla den tillgänglighet som 

krävs för att uppfylla målet att erbjuda service 24/7. Och det blir i detta fall svårare att under-

hålla plattformen för leverantören när de måste arbeta med den på distans. Värdkommunen 

behöver också löpande hålla sin personal uppdaterad med driftskompetens på den valda platt-

formen och dess ramverk.  

Den enda fördelen med lokal drift hos respektive kommun är att man kan integrera direkt mot 

verksamhetssystem utan att behöva nyttja VPN-tunnlar genom brandväggar. I princip alla 

andra faktorer blir sämre med egen drift hos respektive kommun. Alla kommuner måste för-

ändra sin organisation för ökade driftgarantier och alla måste ha egna resurser med rätt kom-

petens. Stora vinster går förlorade och totalkostnaden blir då multiplicerad med antalet kom-

muner som annars kan dela på mycket av kostnaderna.  

Oavsett om man väljer drift hos leverantör eller drift hos värdkommun så kommer det att krä-

vas en del lokala anpassningar, något som framgår av följande skiss. Läs mer längre fram i 

rapporten under ”Vad behövs centralt respektive i varje kommun?”  

Funktionsskiss 

teknisk lösning

e-Tjänsteplattform

Kommunens
webbsida

ID-bevis
e-Tjänsteplattform

Leverantör

@

Kommun X

Verksamhetssystem

Integrations
-plattform

Webserver

e-Legitimation/e-Id

Leverantör

Användare

HandläggareE-Tjänstebyggare

ID-bevis

VPN-tunnel

 

 

Förutsättningar för val av plattform 
Vi har i vår utredning jämfört för- och nackdelar hos ett antal e-tjänsteplattformar. Jämförel-

sen presenteras i tabellform i Bilaga 2 Jämförelse e-tjänsteplattformar. En framtidssäker platt-

form bör uppfylla många kriterier, då den dels ska tillföra visst värde redan från början, men 

framför allt kunna utgöra en flexibel och stabil bas för framtida e-tjänsteutveckling. 

LänsITrådets förslag på detaljerade krav återfinns i Bilaga 3.  
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Inventering av befintliga e-tjänster och integrationsmotorer 

e-tjänster i Kalmar län
2015 genomfördes en enkät bland länets kommuner för att få en bild av hur långt kommu-

nerna kommit i arbetet med e-tjänster. Frågorna byggde på den undersökning som SKL gjorde

under 2014 och som presenterades i rapporten “E-tjänster och appar – hur är läget i kommu-

nerna?”.

Alla kommuner utom Vimmerby besvarade enkäten, och av svaren framgår att samtliga sva-

rande erbjuder någon form av e-tjänst. Antalet varierar dock från 3 till >30, med ett snitt på 

drygt 11 e-tjänster. De flesta kommunerna erbjuder e-tjänster inom kultur- och fritidssektorn 

(låna böcker, boka fritidslokal etc) och inom utbildningssektorn (ansökan förskola/gymna-

sium, dialog med vårdnadshavare etc). Bygglovsansökan, söka jobb hos kommunen och 

lämna anbud på kommunens upphandlingar erbjuds också som e-tjänster i drygt hälften av 

kommunerna i länet. Det är också mycket vanligt att allmänheten kan felanmäla och lämna 

synpunkter digitalt. Däremot lyser e-tjänster inom det som kallas stöd- och omsorg med sin 

frånvaro. 

En slutsats som kan dras är att de e-tjänster som redan används av länets kommuner är s.k. 

proprietära lösningar, d.v.s det är leverantören av program för handläggarstöd som också ut-

vecklat e-tjänsten som en extra modul. Exempel på sådana tjänster är bibliotekstjänsterna, lo-

kalbokningar, ansökan förskola/gymnasium och dialog med vårdnadshavare inom utbild-

ningssektorn. Och flitigt representerade leverantörer är Axiell (BookIT), IST (Dexter), Tieto 

(Procapita/edWise) och Idavall (FRI). Tjänster som Mittbygge ägs inte på samma sätt av en 

leverantör, utan specialiserar sig på ett sakområde och samverkar med flera olika leverantörer 

av verksamhetssystem, och andra organisationer som Boverket, Lantmäteriet och SKL. En 

tredje typ av e-tjänster utgörs av stöd för felanmälan och synpunktshantering, som ofta är fri-

stående och inte alltid interagerar med bakomliggande handläggarstöd. 

Integrationsmotorer och e-idlösningar 
I början av projektet genomfördes en enklare enkätundersökning bland de deltagande kommu-

nerna. Syftet var att kartlägga vilka integrationsmotorer som finns installerade och dessutom 

identifiera eventuella bindande avtal vad gäller infratjänster för användande av e-id. Enkäten 

skickades till IT-cheferna som fick i uppdrag att agera kommunens gränssnitt mot projektet.  

Finns det i kommunerna några standardiserade integrationsmotorer?  
Här svarade nio av kommunerna att man använder sig av systemleverantören Tietos integrat-

ionsmotor. Fyra stycken använder den äldre versionen (Decapus) och fem stycken den nyare 

(TEIS). Sju av dessa nio har TEIS/Decapus i lokal drift och två stycken har driften utlokali-

serad till leverantören Tieto. Hultsfred anger att de har ett antal egenutvecklade integrations-

motorer, men kan tänka sig att i samverkan införa TEIS.  

Finns det i kommunerna några skrivna avtal vad gäller infrastruktur för e-id-tjänster?   
Här skiljer sig de olika lösningarna åt en del. Enligt svaren i enkäten verkar dock kommu-

nerna inte vara knutna till längre avtal med någon infratjänstmäklare. Detta gör det förhållan-

devis enkelt att gå in i en gemensam e-idlösning. 

Identifierade kostnadstyper 

Investering och initiala kostnader för plattformen 
I denna kategori återfinns kostnader för licenser, utbildning, konsulthjälp vid intrimning m.m. 
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Driftskostnader för plattform m.m. 
Support- och serviceavtal, driftavtal. Men också andra fasta och rörliga avtalskostnader till 

tredje part (exv Skatteverket, e-idleverantör) 

Utvecklingskostnader 
Anpassning av plattformsfunktionalitet, anpassning av e-tjänster, utveckling av nya e-tjänster. 

Framför allt utveckling och anpassning av e-tjänster kan innebära stora kostnader.  

Organisation och personal 
Personal för samordning, upphandling, utveckling osv. Det måste även finnas personer som 

jobbar med e-tjänstefrågorna i den egna kommunen. 

Kompletterande finansiering 

Eventuellt kan det finnas möjligheter att söka kompletterande finansiering ur exempelvis den 

Regionala fondens insatsområde 2 för IKT-utveckling.  

Där återinns bl. a. följande formuleringar: 

 Fler digitala tjänster ska utvecklas för att förbättra tillgängligheten till privat och of-

fentlig service

 Ökad andel privatpersoner som använder IT-tjänster vilket stimulerar till tjänsteut-

veckling i näringslivet

Här vill man med 50 % medfinansiering stimulera gemensamt utvecklingsarbete i upp till 3 

år. Detta behöver utredas närmare. 

Effekter 

Allmänna effekter 

En genomtänkt portal med väl fungerande e-tjänster höjer definitivt en kommuns anseende, 

inte minst bland dem som använder sig av tjänsterna. 

E-tjänster förknippas med både tillgänglighet och självservice. Begreppet tillgänglighet har en

övervägande positiv klang – kommunen har öppet när det passar mig. Medan självservice av

några uppfattas som en försämrad service, där man som kund förväntas utföra ett jobb som

tidigare utfördes av kommunen. För att slippa negativa reaktioner vid införande av e-tjänster

är det därför viktigt att e-tjänsten förutom att vara tillgänglig dygnet runt också blir enklare att

använda än tidigare rutin med papper som ska fyllas i och lämnas/skickas till myndigheten.

Utöver förenklingar för företagare och privatpersoner kan införande av e-tjänster avsevärt 

höja kvaliteten och säkerheten i informationsöverföringen från/till kommunen. Säker identifi-

ering av avsändaren med hjälp av e-legitimation minskar risken för “falska” uppgiftslämnare. 

Indatakontroller och automatisk ifyllnad av namn- och adressuppgifter ökar kvaliteten i in-

lämnade data, och undanröjer svårigheter med tolkning av handskrivna uppgifter. Säker över-

föring av exempelvis myndighetsbeslut via Mina Meddelanden garanterar både avsändariden-

titeten och att ingen obehörig har möjlighet att se eller förvanska/förstöra innehållet. Listan 

över kvalitets- och säkerhetshöjande aspekter kan göras mycket längre. 

Men sammantaget ökar känslan av trygghet och tillit till kommunen. 
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Förenklingar för företagare och privatpersoner 

Ett av de största incitamenten för införande av e-tjänster är utan tvekan kundnyttan. En väl 

fungerande e-tjänst sparar både tid och frustration för företagare och privatpersoner. Den van-

ligaste typen av ärende är ansökningar av olika slag. En del är relativt enkla och kräver inte 

mycket av vare sig den sökande eller i den interna handläggningen av ansökan. Ett exempel 

på ett sådant ärende kan vara en begäran om kortare ledighet för barn i grundskolan. Andra 

ansökningar är mycket komplexa och kräver att ett stort underlag lämnas in och därefter vid-

tar en omfattande process för att bedöma om ansökan ska beviljas eller inte. Exempel på såd-

ana ärenden är bygglovsansökningar eller ansökan om tillstånd att bedriva restaurangverk-

samhet.  

Men redan i det enkla exemplet kan man se stora fördelar med en genomtänkt e-tjänst. Utan e-

tjänst förväntas vårdnadshavaren hitta och fylla i en blankett för hand, skriva under, skicka till 

vårdnadshavare nummer 2, som också ska skriva under, och lämna in den. Det handskrivna 

ska därefter tydas och skrivas in i ett mottagande system för elevadministration. En skoladmi-

nistratör, en ansvarig lärare och eventuellt även en rektor ska involveras i beslutet, som däref-

ter ska kommuniceras internt och externt via papper eller samtal. Processen innehåller ett stort 

antal felkällor. Om vårdnadshavaren istället ansöker via en e-tjänst kontrolleras de lämnade 

uppgifterna, synkroniseras med folkbokföringen och uppgifter från det elevadministrativa sy-

stemet. Ansökan undertecknas digitalt av den ena vårdnadshavaren och den andra får bara en 

avisering (mail, sms) om att en lovansökan lämnats in, med möjlighet att reagera direkt i ären-

det. Om kriterierna för kortare ledighet uppfylls får vårdnadshavarna ett direkt besked om 

detta. Ledigheten registreras och alla inblandade notifieras. Om mänsklig bedömning krävs 

skickas istället en länk till berörd beslutsfattare som godkänner eller avslår ansökan.  

Interna möjligheter 

Det finns en stor intern förbättrings- och besparingspotential om digitaliseringen tillämpas 

med omdöme. I exemplen med ansökningar från extern part ökar datakvalitet och säkerhet i 

handhavandet. Tiden för handläggning av ansökan minskar. Underlag för statistik och analys 

skapas löpande, och förutsättningarna för effektiv e-förvaltning och e-arkiv ökar. 

Andra vinster som uppstår när digitala formulär används för ansökningar och anmälningar är 

att de interna processerna börjar använda dessa, även om ansökan kommit in analogt på ett 

ifyllt papper. Intern digital handläggning förutsätter alltså inte att kunden är digital. 

Den tredje stora vinsten uppstår i kommunikation med andra myndigheter. Att digitalt skicka 

frågor till Skatteverkets, Försäkringskassans eller Arbetsförmedlingens automatiserade tjäns-

ter i ett ärende om ekonomiskt bistånd sparar många timmar för biståndshandläggaren. 

Nytta med e-tjänster 

Någon form av nyttokalkyl bör genomföras inför utveckling och införande av nya e-tjänster. 

För att få ut förväntad effekt av en satsning krävs ofta beteendeförändringar både hos använ-

darna och hos vår egen personal. De stora vinsterna för kommuner ligger i effektiviseringar i 

handläggningen av ärenden. Automatisering och självservice minskar behovet av manuell 

ärendehantering internt i kommunen.  

Det finns enkla modeller för beräkning av nytta, exempelvis ekalkyl.se, en gratistjänst som 

tagits fram av Göteborgs stad och företaget InUse. Men ett stort antal variabler påverkar som 

sagt nyttan, inte minst användningen av kunder och personal. 

http://ekalkyl.se/kalkyl/


 

 

16 

 
                 Cesam H – Center för e-samverkan i Kalmar län 

 

  

Hur gör man i andra regioner? 

Östergötland 

ITSAM 
Kommunalförbundet ITSAM med sex kommuner i samverkan har anskaffat e-tjänsteplattfor-

men Digitjänst. E-tjänsteplattformen är på plats med all funktionalitet och redo för publicering 

av e-tjänster. Man jobbar nu med att etablera strukturer och metoder för e-tjänsteutveckling 

ute på kommunerna. Man står således i startgroparna men har ännu inte publicerat några e-

tjänster på den nya plattformen. ITSAM hoppas kunna ha ett samarbete med Kalmar läns e-

tjänstesamverkan även om vi har olika plattformar. Detta är helt i linje med vad LänsITrådet 

anser, nämligen att vi alla har mycket att vinna på samverkan på olika nivåer. ITSAM har 

idag ca 1 år kvar på sitt avtal med Digitjänst och då det löper ut så ska de titta på möjlighet-

erna att ansluta till Kalmar läns planerade e-tjänstesamverkan.  

Cesam Öst 
Idag samverkar 6 kommuner i Östergötland samt Västerviks kommun i Cesam Öst där Norr-

köping är värdkommun och arbetsgivare för gemensamma resurser i form av samordnare och 

utvecklare. Alla medlemskommuner har samma mandat och de gemensamma resurserna för-

väntas arbeta lika mycket för alla. Ett samarbetsavtal där värdkommunen säljer tjänster för 

både drift och utveckling till övriga kommuner i Cesam Öst reglerar samverkan.  

Till att börja med konverteras och standardiseras ett antal enkla e-tjänster så att de blir gene-

rella för alla medlemmar. Cesam Öst kommer gemensamt att ta fram ytterligare e-tjänster och 

målet är att tjänsterna ska intergreras mot bakomliggande verksamhetssystem hos medlems-

kommunerna. Medlemmarna kan beställa egen utveckling utan att ha majoritet men då får be-

ställaren själv bekosta arbetet. Man kommer som komplettering även att kommunanpassa alla 

Ineras 200 digitala blanketter via prenumeration.  

Man vill på sikt utveckla ”Mina sidor”-konceptet till att visa all information som finns på 

kommunen om personen med kopplingar till andra myndighetskontakter via Mina meddelan-

den. I Cesam Öst ska kommunen vara den naturliga vägen för myndighetskontakter.  

Samverkansavtalet ställer krav på varje kommun att ha minst en verksamhetsutvecklare eller 

motsvarande som driver det lokala processkartläggnings- och förändringsarbetet. Hur detta ser 

ut är olika i de olika kommunerna, men någon måste ha dialog med verksamheten kring ut-

veckling av e-tjänster i varje kommun. 

Cesam Öst har valt plattformen Open ePlatform och kör den som molntjänst hos Nordic Peak. 

Deras val av plattform blev totalt sett ca 50 % billigare än närmaste alternativ. 

RIGES (Sundsvall m.fl.) 

Sundsvall upplevde att det saknades e-tjänsteplattformar på marknaden som uppfyllde deras 

krav, och har därför drivit projektet RIGES, som med EU-stöd har utvecklat Open ePlatform 

tillsammans med leverantören Nordic Peak. Det är en helt öppen e-tjänsteplattform tillgänglig 

att användas enligt GPLv3 utan licenskostnad. Se Slutrapportering projekt Riges för mera in-

formation. 

Sundsvall driftar Open ePlatform som värdkommun i en samverkan med Härnösand, Kram-

fors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. De har ett serviceavtal med leverantören Nor-

dic Peak som kostar ca 8000 kr/mån som sedan fördelas per kommun.  
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Man är igång med ett antal e-tjänster och är mycket nöjd med Open ePlatform. Men men har 

inte från början etablerat en organisation och tydliggjort samverkansformerna mellan kommu-

nerna, vilket har bromsat effekten av införandet.  

Gävle m.fl. 

I Gävleborgs län finns en samverkan mellan de fyra kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors 

och Ockelbo där Gävle är värdkommun. De har en gemensam nämnd för samverkan om verk-

samhetsstöd på flera områden inom kommunadministrationen, alltså inte bara e-tjänster utan 

även inom andra områden. Man har kört skarpt i ca två år och dessförinnan hade Gävle använt 

Abou Automaten som e-tjänsteplattform, och Sandviken hade Pulsen Jukebox. Det som kän-

netecknar denna samverkan är bra krav och att man själva har utrett tekniska förutsättningar 

innan man drog igång.  

Nämndens uppdrag och ansvarsområden regleras i ett avtal och reglemente.  

Värmland 

Karlstad drev tidigt arbetet tillsammans med Abou för att kravställa en e-tjänsteplattform som 

Abou sedan utvecklade i form av Automaten. Sedan 2013 har man gemensam drift av e-tjäns-

teplattformen tillsammans med samtliga 16 värmländska kommuner under den gemensamma 

drifts- och servicenämnden (DSN) som har funnits sedan 2010. Karlstad är värdkommun för 

e-tjänstesamverkan.  

För att stödja utvecklingsarbetet så har kommunerna ett gemensamt e-kontor med samlad hög 

kompetens runt e-tjänsteutveckling. E-kontoret tillhandahåller modeller och processer för att 

underlätta införande av e-tjänster samt ger stöd vid förankring och anpassning av tjänster, 

handläggningsarbete m.m. Det gemensamma utvecklingsarbetet leds av ett råd med e-tjänste-

ansvariga från alla kommuner, kallat Cesam Värmland, ett regionalt Center för eSamhället. 

Cesam Värmland är styrgrupp till e-kontorets arbete. 

Man håller just nu på med en ny upphandling för perioden 2016-2019. Sista anbudsdag är den 

24 mars.  
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Del 3: Slutsatser och förslag 

Val av plattform 

LänsITrådet rekommenderar att samverkande kommuner i Kalmar län inte gör en upp-

handling av e-tjänsteplattform, utan istället väljer att använda Open ePlatform enligt GPLv3 

(GNU General Public License GPLv3). Och fokuserar på att upphandla drift och serviceavtal 

för e-tjänsteplattformen.  

Argument 

Krav, kostnader och andra kommuners erfarenheter är tre av de viktigaste parametrarna i valet 

av e-tjänsteplattform. Kravspecifikationen är den mest omfattande faktorn då den innehåller 

många och detaljerade krav utifrån många olika aspekter. Kraven ger oss vägledning för att 

inte välja en enklare eller minde flexibel plattform som inte stödjer verksamheten eller inte 

uppfyller säkerhetskrav osv. Kostnaderna är den enskilt största faktorn då den ofta får en av-

görande roll och ensam kan avgöra beslut. Men att titta på erfarenheter från andra kommuners 

samverkansprojekt ger oss möjlighet att fånga de faktorer som kan göra skillnad för ett lyckat 

projekt med stort genomslag, och undvika de fällor som andra har hamnat i. Men man ska för 

den sakens skull inte enbart följa dem som verkar lyckade utan bilda sig en egen uppfattning.  

Vi har tittat på många olika plattformar och dess leverantörer för att få kännedom om produk-

ternas möjligheter, utformning, arkitektur och leverantörernas serviceförmåga. Och hur deras 

utvecklingspotential och framtidsutsikter ser ut. Vi har även identifierat olika kostnader och 

hur stor nytta de olika lösningarna kan ge för kommunernas behov.  

Utvärderingen visar att RIGES-projektets plattform (Open ePlatform) är den mest lovande i 

och med de samverkanseffekter denna ger kommunerna. Och med en total öppenhet där alla 

får del av utveckling och innovation. Många kommuner och myndigheter har börjat använda 

Open ePlatform och samverkansforum med deltagande kommuner och myndigheter över hela 

landet bäddar för en mycket positiv utveckling framöver. Licensmodellen där plattformen är 

helt utan initial licenskostnad enligt GPLv3 gör att man istället kan fokusera på upphandling 

av tjänster. Att många samverkanskonstallationer runt om i landet har valt denna plattform 

bäddar för ytterligare spridning.  

Plattformen Open ePlatform ger i sig ett av de bästa intrycken vid en teknisk utvärdering av 

plattformarna, genom att vara modern och väl fungerande. Organisationen som har utvecklat 

plattformen i RIGES-projektet, Nordic Peak, ger ett professionellt intryck och levererade en 

förtroendeingivande presentation av plattformen och företagets organisation. Open ePlatform 

har även visat sig vara det absolut biligaste alternativet som uppfyller våra krav. 

Val av driftform 

LänsITrådet rekommenderar att upphandlad leverantör driftar plattformen för bästa till-

gänglighet och ekonomi. Kan möjligen omprövas om länet etablerar gemensam driftorganisat-

ion. 

Argument 

Kostnadseffektivitet, kompetens och driftsäkerhet/tillgänglighet talar för denna modell. 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
http://www.sundsvall.se/RIGES
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
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Organisation för styrning och beslut 

Rekommendation om samverkansform 

LänsITrådet rekommenderar att  

 kommunerna utser en värdkommun som tecknar avtal med övriga kommuner. Avtalet

beskriver bland annat formerna för personalsamverkan, gemensamma upphand-

lingar/avrop och tillgång till gemensamma resurser.

 ett samverkansråd etableras som styr vilka gemensamma tjänster som ska tillhandahål-

las av värdkommunen

 samverkan sker utan särskild politisk styrning i form av gemensam nämnd e dyl

Samverkansrådet 

Deltagande kommuner bildar ett samverkansråd under ledning av en gemensam e-tjänstesam-

ordnare. Rådet kallas förslagsvis “Cesam H”, efter Kalmar läns länsbokstav. Samverkan avser 

till en början teknisk lösning och organisation/samordning för utveckling av gemensamma e-

tjänster. Rådets ansvarsområde definieras i samverkansavtalet och kan sammanfattas med att 

rådet ska: 

 aktivt arbeta med e-tjänsteutvecklingsfrågor i syfte att öka nyttan för medborgare, nä-

ringsliv, föreningar och inre effektivisering i medlemmarnas organisationer. Genom

samverkan och samfinansiering ska utvecklingen inom e-tjänsteområdet kunna gå

snabbare och ge bättre effekter för rådets medlemsorganisationer.

 organisera gemensamma resurser och upphandla tjänster för gemensam utveckling.

 besluta om prioriterade utvecklingsinsatser.

 utarbeta underlag för beslut om finansiering av särskilda utvecklingsprojekt.

 arbeta enligt en gemensam strategi inom e-tjänsteutveckling och e-förvaltning.

 att löpande inventera lämpliga samarbetsprojekt inom e-tjänsteutveckling i regionen

samt initiera och följa upp projekten.

 vara samtalspart inom e-tjänsteutveckling med SKL och andra samverkansorganisat-

ioner.

 aktivt arbeta med gemensam kompetensutveckling inom e-tjänsteutveckling.

 bevaka och säkerställa säkerheten i e-tjänsterna och dess beroenden, där särskilt fokus

ligger på personlig integritet och kontinuitetsplanering.

Varje kommun utser en kontaktperson för informationsutbytet inom rådet. Kontaktpersonen 

kan t.ex. vara samma person som deltar på LänsITrådet men det kan även kompletteras med 

andra nyckelpersoner från kommunerna.  

Alla utvecklingsprojekt beslutas och prioriteras i samverkansrådet där varje medlemskommun 

har en röst var och minst 50 % majoritet krävs för beslut. Varje enskild kommun ska kunna 

beställa egen utveckling utan majoritet om man då bekostar arbetet på egen hand. 
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Samverkan enligt ovan medför en snabbare utveckling av e-tjänster och lägre kostnader för 

alla samverkande kommuner vad avser utveckling, drift, förvaltning och underhåll av e-tjäns-

terna. Den tekniska lösningen ska vara tillgänglig för alla parter och avsikten är att hitta hel-

hetslösningar som är till gagn för samtliga. Samtliga kommuner i Kalmar län erbjuds möjlig-

het att delta i Cesam H.  

E-kontoret

Det löpande arbetet kring utveckling av e-tjänster och den gemensamma plattformen sker

inom e-kontoret. Utvecklingsinsatser sker i projektform med egna och inhyrda resurser men

även med hjälp av resurser från medlemskommunerna i form av t.ex. verksamhetsutvecklare

och verksamhetsexperter. Medlemskommunerna utser vilka medarbetare som kan delta i arbe-

tet. E-kontoret tar fram detaljerade specifikationer av de e-tjänster och eventuella integrat-

ioner som beslutats av samverkansrådet.

E-kontorets arbete leds av e-tjänstesamordnaren med stöd av den regionala e-tjänsteutveckla-

ren men vilka arbetsinsatser som ska prioriteras styrs av samverkansrådet.

Organisering e-Tjänstesamverkan Cesam H

Kommun XKommun XKommun 3
Kommun 2

Kommun 1

Samverkansråd Cesam H

Verksamhetsutvecklare Kontaktpersone-Tjänsteutvecklare

e-Kontor Cesam H

e-Tjänstesamordnare
/Projektledare

Verksamhetsledningar

Utvecklare 
e-tjänster/integrationer

Le
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n
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Kontaktperson
från kommunen

Varför inte bara ansluta till Cesam Öst? 

Cesam Öst har diskuteras på LänsITrådet i samband med att Västervik berättade att de hade 

tecknat avtal. Och många undrade då om fler kommuner kunde ansluta. I Cesam Öst är man 

öppna för att ta med fler kommuner i sin samverkan. Men det är lite oklart om när man kan få 

komma med, vi har helt enkelt inte fått något entydigt svar på om det är nu eller om ett par år 

det handlar om. Frågan måste i så fall behandlas av styrelsen för Cesam Öst vilket vi inte har 

bett dem att göra. En annan sak som talar emot att man nu i detta skede försöker att ansluta, är 

att det inte är helt klart i Cesam Öst om man kommer att tillåta att de enskilda kommunerna 
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bedriver egen utveckling av e-tjänster direkt i sin egen plattform på egen hand, eller om det 

enbart får ske centralt av e-kontoret, antingen på gemensamma initiativ eller på en enskild 

kommuns begäran och bekostnad. Anledningen till det är att man anser att alla kommunerna 

ska arbeta enligt samma eller likartade processer. Och man vill fokusera på avancerade e-för-

valtningsstödjande tjänster. Man vill undvika ett det skapas olika lösningar med enkla e-tjäns-

ter som inte utvecklar verksamheterna utan snarare blir pålagor och merarbete för kommuner-

nas verksamheter. Det är en mycket bra tanke med likartade processer och e-förvaltningsstöd-

jande tjänster, men vi tror inte att det är bra med en sådan begränsning utan kommunerna bör 

kunna tillgodose sina behov av enkla lösningar själva om de vill. För det kan finnas andra per-

spektiv och värderingar som gör att man kan vara beredd att ta nackdelarna och eventuellt 

merarbete för att kunna publicera enkla e-tjänster. Vårt förslag är att man ska ha samma fokus 

på att utveckla gemensamma processer och e-förvaltningsstödjande tjänster centralt, men inte 

hindra medlemskommunerna från att göra vad de vill på egen hand. Majoritetsbeslut kommer 

ändå att styra vad man ska satsa på centralt och med bra samverkan mellan centralla resurser 

och medlemskommunerna så kan det ändå bli en bra utveckling. Men det finns stor anledning 

att hålla kontakten med Cesam Öst och fundera på en eventuell sammanslagning i framtiden. 

Vi tror att vi kan få ut mer av att skapa en egen organisation som samverkar inte bara med 

Cesam Öst utan med alla lämpliga konstellationer, och där man diskuterar prioriteringar av 

utvecklingsinsatserna för att undvika att samma arbete utförs på flera ställen. 

Ytterligare en anledning till att initialt inte gå samman med Cesam Öst är att flera parallella 

strävanden genererar högre utvecklingstakt. Under förutsättning att vi samordnar och priorite-

rar våra utvecklingsprojekt sinsemellan så att vi inte gör samma saker så kan vi dela lösningar 

med varandra istället för att ställa hälften av projekten i kö. Med flera separata kunder som 

använder Open ePlatform kommer också fler att ställa krav på utvecklingen av själva plattfor-

men.  

Organisation för utveckling och förvaltning  
LänsITrådet rekommenderar att 

 Värdkommunen rekryterar en e-tjänstesamordnare och en e-tjänsteutvecklare, som till 

en början utgör centralt e-kontor.  

 Samtliga medlemskommuner finansierar samverkansresurserna genom särskild fördel-

ningsmodell 

 Medlemskommunerna utser representanter för deltagande i gemensamt arbete 

 Medlemskommunerna tillsätter lokala resurser för lokalt utvecklingsarbete 

Gemensam organisation  

För att få fart i e-tjänstesamverkan krävs att man har centrala resurser som arbetar på heltid 

för att driva och samordna arbetet med gemensam utveckling, drift och förvaltning av e-tjäns-

teplattformen. De ska också vara stöd till kommunernas kontaktpersoner och samordna utbild-

ningar. Men utvecklingsarbetet ska framför allt fokusera på att genomföra utveckling av avan-

cerade e-tjänster med bakomliggande integrationer mot myndigheter och lokala verksamhets-

system hos alla medverkande kommuner, vilket skulle bli svårt att genomföra för kommu-

nerna på egen hand. På så sätt maximeras nyttan med samarbetet.  

De centrala resurserna anställs av en värdkommun under ett e-kontor men finansieras av alla 

samverkande kommuner enligt den fördelningsmodell som definieras i avtal.  
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Organisation inom respektive kommun 

De gemensamma resurserna kan inte bedriva allt arbete som krävs i varje enskild kommun. 

En erfarenhet från de samverkansprojekt vi studerat är att en av de viktigaste framgångsfak-

torerna är just insikten om behovet av engagemang och insatser på hemmaplan. Inte minst i 

kommunledningen, men också ute i verksamheterna som ska ersätta gamla processer mot nya.  

Respektive kommun i samverkan ska utse en kontaktperson som är medlem i den centrala e-

tjänstearbetsgruppen och deltar i dess möten, och som har kommunens mandat att rösta i de 

frågor som ankommer på Cesam H och som bearbetats i e-tjänstearbetsgruppen.  

Kommunerna förväntas utse minst en lokal verksamhetsutvecklare som fångar och dokumen-

terar verksamhetsprocesser och de behov som ska stödjas och optimeras genom e-tjänster. De 

lokala verksamhetsutvecklarna ska ta fram processkartor, informationsmodeller och kravspe-

cifikationer att bygga e-tjänster och integrationer efter. De ska också vidarebefordra behoven 

av avancerade e-tjänster och integrationer till e-tjänstearbetsgruppen via kontaktpersonen. 

Rollen som verksamhetsutvecklare kan om nödvändigt kombineras med rollen som kontakt-

person eller e-tjänsteutvecklare. I de fall en kommun inte har eller kan förvärva personal med 

kompetens för verksamhetsutveckling rekommenderas att man i mån av tillgängliga/lediga re-

surser, kan nyttja någon av de centrala resurserna med kompetens för verksamhetsutveckling 

till självkostnadspris. Alternativt om det inte finns lediga resurser centralt bör man teckna av-

tal med någon eller några av de andra kommunerna om att nyttja deras verksamhetsutvecklare 

för enskilda specifika uppdrag. De lokala verksamhetsutvecklarna bör ingå i ett kompetens-

center för verksamhetsutvecklare och hålla sig informerade om vad som planeras centralt. 

Men ska även få löpande information om plattformens möjligheter och begränsningar. 

Respektive kommun bör utse personer som ska ha rollen som lokala e-tjänsteutvecklare. Kan 

vara samma person som har rollen som kontaktperson eller verksamhetsutvecklare. E-tjänste-

utvecklarna kommer att få centralt anordnade utbildningar i att använda e-tjänsteplattformen 

och ska ingå i kompetenscenter för e-tjänsteutvecklare.  

Personer som utses som e-tjänsteutvecklare behöver inte nödvändigtvis ha någon kompetens 

inom programmering, men bör ha god datorvana och vara drivna i att använda ny teknik, vara 

lyhörda och ha god samarbetsförmåga. E-tjänsteutvecklarna arbetar bland annat med att ut-

veckla enkla e-tjänster åt alla verksamheter i den egna kommunen. De lokala e-tjänsteutveck-

larna bör hålla sig informerade om vad som planeras centralt eller på andra kommuner så att 

man inte gör onödigt dubbelarbete utan snarare kan dra nytta av vad andra har gjort. Utveckl-

ingsarbetet bör alltid föregås av analys och kravarbete. Dokumentationen från detta arbete ska 

styra utvecklingsarbetet och hur e-tjänsterna blir implementerade.  

Avtal mellan parterna 

Ett gemensamt avtal tas fram enligt rekommendationerna i detta dokument. Se Bilaga 1 Av-

talsförslag samverkan. 

Ekonomihantering 

Deltagande kommuner föreslås genom en årlig avgift bidra till att täcka kostnaderna för: 

 Centrala resurser för e-tjänstesamordnare samt e-tjänsteutvecklare

 Licenskostnader för teknisk lösning

 Driftskostnader för teknisk lösning

Fördelningen av kostnader sker enligt särskild fördelningsmodell. 
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E-tjänstesamordnaren har ansvar för den gemensamma budgeten i Cesam H.

Part som beslutar att genomföra enskild utveckling med centrala resurser ska utöver ovanstå-

ende kostnader debiteras separat halvårsvis för den enskilda utvecklingen. 
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Prioritering av de första insatserna 
Det finns ett antal viktiga funktioner i själva e-tjänsteplattformen som bör vara på plats inför 

lansering. Funktioner som ”Mina ärenden”, ”Min profil” och ”Mina Meddelanden” tillsam-

mans med en tjänst för säker autentisering och underskrift är exempel på sådana. Man får tro-

ligen räkna med en intrimnings- och anpassningsperiod på ca ett halvår efter att plattformen 

beställts.  

Förslagsvis prioriterar rådet ett antal enklare e-tjänster som standardiseras och anpassas för 

alla samverkande kommuner. Dessa bör vara tillgängliga för alla när plattformen tas i drift. 

Detta för att direkt få effekt av den gemensamma plattformen.  

Man bör även rösta fram ett par mer avancerade e-förvaltningsstödjande tjänster att börja ut-

veckla tillsammans med integrationer som passar alla i samverkan.  

Så småningom kan de grundläggande funktionerna utökas med kanaler även till andra myn-

digheter än kommunen.  

 

Krav på lokal implementering i respektive kommun 

Vad behövs centralt respektive i varje kommun? 

För den förreslagna lösningen med gemensam drift hos leverantör behöver respektive kom-

mun tillhandahålla en VPN-koppling som möjliggör en säker koppling från e-tjänsteplattfor-

men in till respektive kommuns lokala nätverk. Det krävs också att man har stöd för IPSec el-

ler OpenVPN i sin brandvägg för att göra det möjligt. För att möjliggöra SSO för e-tjänsteut-

vecklare och handläggare så måste man ha ADFS kopplat till sitt AD på respektive kommun.  

Det är också rekommenderat att varje kommun har en integrationsplattform som kan hantera 

trafiken mellan e-tjänsteplattformen och till/från de lokala verksamhetssystemen för att und-

vika många direktkopplingar genom brandväggen, och för att undvika en spretig integrations-

miljö med många punkt-till-punktkopplingar. Merparten av kommunerna har den ganska 

enkla integrationsplattformen TEIS från Tieto och det är därför lämpligt att samtliga kommu-

ner använder TEIS, eftersom det då är enklare med återanvändning av integrationslösningar. 

Med en integrationsplattform erhålls en s.k. skiktad lösning som gör det enklare att byta ut sy-

stem eller lösningar som ingår i en integrationskedja. Dessutom får man i och med integrat-

ionsplattformen möjlighet till övervakning och loggning av kommunikationen med larmhante-

ring vid problem.  

Kommunerna måste tillhandahålla funktionsinloggningar till TEIS som e-tjänsteplattformen 

kan använda för autentisering.  

Värdkommunen måste teckna ett avtal för e-legitimation och e-signering som används i de 

tjänster som levereras från värdkommunen och på så sätt kan nyttjas av alla samverkande 

kommunerna. 

Man behöver även avtal för karttjänster som ska nyttjas i e-tjänsteplattformen. Här finns troli-

gen pengar att spara på ett gemensamt avtal, men man ser att många andra samverkanskon-

stallationer har valt att till en början använda respektive kommuns befintliga leverantör bero-

ende på att man har flera olika system för att hantera kartor och dess unika informationslager 

hos kommunerna där man har sin egen information och ritningar dokumenterade.  
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Preliminär tidplan för införandeprojekt 
Detta är en enkel och preliminär milstolpeplan för införandeprojekt. En milstolpe är tidpunk-

ten då ett visst resultat ska vara uppnått inom projektet, men milstolpeplanen hålls levande 

och kan ändras under tiden. Denna plan gäller enbart under förutsättning att avtalet är under-

tecknat och projektet startat enligt plan.  

Milstolpar med kalendertider: 

Milstolpar Tidpunkt 

Förutsättning att Samverkansavtal tecknat senast i maj Maj 2016 

Projektplan och resurssäkring Maj-Juni 2016 

M00 Projektstart Juni 2016 

M01 Leverans/drift -avtal tecknat Juni 2016 

M02 Rekryteringsprocess initsierad i samspel med värdkommunen Aug 2016 

M03 Initsiering av lokala tekniska anpassningar hos kommunerna med lokala resur-
ser 

Aug 2016 

M04 Initsiala e-tjänster är prioriterade och beställda Sept 2016 

M05 Utbildningsplan framtagen Sept 2016 

M06 Test inför driftstart slutförd Nov 2016 

M07 Driftstart Dec 2016 

M08 Verifiering av leverans slutförd Dec 2016 

M09 Rekryteringsprocess avslutad Sept-Okt 2016 

M10 Lansering Jan 2017 

Föreslagna avslutskriterier för projektet är att samtliga kommuner har de initiala e-tjänsterna 

tillgängliga på sin hemsida. Och att organisering med samtliga roller enligt avtalet är beman-

nade.  

Figur 1 - Milstolpeplan 

Preliminär budget 
 E-tjänstesamordnare 800 tkr

 E-tjänsteutvecklare 700 tkr

 Central budget utvecklingsfrämjande 100 – 200 tkr

 Support/service/driftavtal plattform 150 tkr

 E-idavtal 100 tkr

 Avtal med andra myndigheter eller företag (MinaMeddelanden, Navet m.fl.)
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Del 4: Bilagor 

Bilaga 1. Avtalsförslag samverkan 

Bilaga 2. Jämförelse e-tjänsteplattformar 

Bilaga 3. Krav på en modern e-tjänsteplattform 
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1. Parter
1.1. Huvudman (Värdkommun): 

Kalmar kommun 

1.2. Övriga parter: 
Borgholms kommun org. nr. 212000-0795 
Hultsfreds kommun org. nr. 212000-0712 
Högsby kommun org. nr. 212000-0688 
Kalmar kommun org. nr. 212000-0746 
Mönsterås kommun org. nr. 212000-0720 
Mörbylånga kommun org. nr. 212000-0704 
Nybro kommun org. nr. 212000-0753 
Oskarshamns kommun org. nr. 212000-0761 

Parterna kallas nedan enskilt förk Part/Parten och gemensamt för Parter/Parterna. 

2. Bakgrund
Det digitaliserade samhället ställer krav på kommunerna att kunna erbjuda sina medborgare e-
förvaltningsstödjande tjänster i form av e-tjänster. Det gäller ett stort antal tjänster som t.ex. olika 
ansökningar, beställning, anmälningar m.m. Det är enligt en analys, genomförd av Sveriges 
Kommuner och Landsting, endast kommuner med ett invånarantal över 50 000 som har ekonomiska 
möjligheter att själva utveckla mer avancerade e-tjänster med flöden och bakomliggande 
integrationer mot verksamhetssystem.  

Samverkan avser både en teknisk lösning och en organisation för utveckling, förvaltning och drift av 
e-tjänster vilket möjliggör för alla Parter att få tillgång till e-tjänster att erbjuda sina medborgare.
En samverkan innebär ett snabbare framtagande, en mer kostnadseffektiv utveckling, drift,
förvaltning och underhåll av e-tjänsterna. Den tekniska lösningen ska vara tillgänglig för alla Parter
och avsikten är att hitta helhetslösningar som är till gagn för samtliga Parter. Samverkan mellan
Parterna ska ske i en samverkanskonstellation kallat Cesam H. Samtliga kommuner i Kalmar län
erbjuds möjlighet att delta i Cesam H.

Detta Avtal avser samarbete mellan Parterna om allmännyttiga, icke kommersiella tjänster som 
Parterna har som gemensam målsättning att tillhandahålla allmänheten. Tjänsterna ska 
tillhandahållas till självkostnad. 

Rapporten "E-tjänstesamverkan i Kalmar län" är styrande för arbetet inom Cesam H. 
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3. Definitioner
Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, 
ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav. 

“Avtalet” Avser detta avtal med bilagor. 

“Cesam H” Cesam H (Central Samverkan H-län) avser konstellationen för 
samverkan kring utveckling av e-tjänster. 

“E-tjänstesamordnare” Avser person som leder samverkansarbetet inom Cesam H. 

”Kontaktperson” Avser en utsedd representant från respektive kommun som deltar 
och fattar beslut i Samverkansrådet Cesam H.  

”Lokala arbetsgrupper” Avser de personer/grupperingar i respektive kommun som är 
utsedda att bedriva det lokala arbetet med e-tjänster. 

”Lokala e-tjänsteutvecklare” Avser de personer på respektive kommun som har ansvaret att 
bygga och underhålla enklare e-tjänster för den egna kommunen. 

”Samverkansråd” Beslutsförsamling bestående av Kontaktpersoner som planerar 
och fattar beslut om e-tjänsteutveckling inom Cesam H .  

“Tekniska lösningen” Avser den gemensam tekniska lösningen som agerar plattform för 
utveckling och publicering av e-tjänster. 

”Utvecklare/programmerare” Avser den av värdkommunen tillhandahållna 
utvecklare/programmerare som genomför framtagandet av 
gemensamma e-tjänster. 

”Värdkommun” Avser den kommun som åtar sig att tillhandahålla E-
tjänstesamordnare och Utvecklare/programmerare samt ansvara 
för att dessa utför de uppdrag som beslutas för genomförande 
inom Cesam H. 

4. Samverkan Cesam H
4.1. Parterna är enligt detta avtal överens om att bilda en samverkanskonstellation kallat 

Cesam H för utveckling, förvaltning och underhåll av gemensamma e-tjänster. 

4.2. Cesam H finansierar gemensamma resurser och inköp av tjänster för den gemensamma 
utvecklingen.  

4.3. Utveckling på enskilt initiativ är möjligt om Part bekostar denna själv. 
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4.4. Parterna i Cesam H avgör gemensamt i Samverkansrådet vilka e-tjänster som ska 
utvecklas inom samverkan med gemensam finansiering samt vilka som ska utvecklas av 
enskilda parter på egen bekostnad. Utvecklingen planeras halvårsvis i förskott och 
samtliga Parter inkommer till E-tjänstesamordnaren med önskemål om e-tjänster.  

4.5. Utveckling av e-tjänster inom Cesam H ska vara möjliga att genomföra på följande sätt: 

 Gemensamt beslut med gemensam finansiering där samtliga parter deltar i
utvecklingsarbetet.

 Gemensamt beslut med gemensam finansiering där endast några parter deltar i
utvecklingsarbetet.

 Gemensamt beslut om att utveckling genomför samt bekostas av enskild part.

För e-tjänster som utvecklas på enskild parts bekostnad gäller följande: 

 Tjänsterna ska vara möjliga för samtliga parter i Cesam H att driftsätta.
 Gemensamma resurser för teknisk utveckling bokas i förskott per halvår.
 Kravställning inför, samt test av utvecklad tjänst, hanteras och tillhandahålls av

enskild part.
 Planering av utvecklingsarbete samt säkerställande av nyttjande av uppbokad

resurs för teknisk utveckling hanterar enskild part självständigt.
 Dokumentation (processbeskrivning, informationsutbytesmodell, beskrivning av

tjänstens innehåll, funktioner och resultat) av utvecklad tjänst överlämnas till E-
tjänstesamordnaren inför driftsättning för att denne ska kunna informera övriga i
Cesam H om tjänstens uppbyggnad samt innehåll.

 E-tjänstesamordnaren kvalitetssäkrar utvecklad e-tjänst så att tjänsten är möjlig
för övriga kommuner att implementera.

 Prioritering mellan gemensam och enskild Parts utveckling beslutas i
Samverkansrådet Cesam H

4.6. Cesam H ska även ha till uppgift att förvalta, driva och underhålla de gemensamt 
utvecklade e-tjänsterna. Detta gäller både de gemensamt och enskilt finansierade e-
tjänster där det krävts utveckling av bakomliggande integration.  

4.7. Samverkansrådet Cesam H ska hålla regelbundna möten (minst fyra ggr/år) för 
behandling av frågor som ligger inom samverkansområdet. E-tjänstesamordnaren är 
sammankallande till dessa möten. Utöver de fyra mötena sammankallas rådet vid behov. 

4.8. Samverkansrådets möten ska ha till syfte att avhandla systemförvaltning av e-
tjänsteplattformen, prioritering av e-tjänster och integrationer som ska utvecklas samt 
andra insatser som är nödvändiga.  

4.9. Varje Part deltar i Samverkansrådet genom en Kontaktperson. Kontaktpersonen har 
Partens fulla mandat att besluta i de frågor som behandlas av Cesam H. Om utsedd 
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Kontaktperson inte kan närvara vid möte där beslut kommer att fattas är en tillfällig 
ersättare möjlig. Ersättarens deltagande ska meddelas till E-tjänstesamordnaren av 
ordinarie kontaktperson senast innan mötets början. 

4.10. För beslut i Cesam H krävs att mer än hälften av Kontaktpersonerna är närvarande. 
Beslut fattas med enkel majoritet. Inför möten där beslut kommer att fattas kommer 
agenda samt information runt beslutspunkter att kommuniceras ut till samtliga parter 
senast en vecka innan.  

4.11. E-tjänstesamordnaren har ingen röst vid omröstningar i Samverkansrådet Cesam H, men 
i de fall omröstningar slutar med jämnt fördelat antal röster (oavgjort) så har E-
tjänstesamordnaren den avgörande skiljerösten. 

5. Centrala resurser

5.1. E-tjänstesamordnare
5.1.1. Samverkansarbetet inom Cesam H ska ledas av en E-tjänstsamordnare. 

5.1.2. E-tjänstesamordnaren är sammankallande för möten med kommunernas
Kontaktpersoner (Samverkansrådet Cesam H). 

5.1.3. E-tjänstesamordnaren ska tillsammans med erforderlig expertis, som berörda Parter
tillhandhåller, ta fram detaljerad specifikation av de e-tjänster som Samverkansrådet 
Cesam H har beslutat att utveckla.  

5.1.4. Efter fattat beslut i Samverkansrådet Cesam H har E-tjänstesamordnaren ansvar för att 
beställa eller delegera det arbete som ska genomföras. 

5.1.5. Det åligger E-tjänstesamordnaren att till Cesam H fortlöpande lämna ekonomisk rapport 
rörande det arbete som bedrivs inom ramen för Cesam H. 

5.1.6. Det åligger E-tjänstesamordnaren att senast den 1 oktober varje år hos samtliga Parter 
förankra budget för Cesam H:s arbete inför nästkommande verksamhetsår.  

5.1.7. E-tjänstesamordnaren ska regelbundet till Parternas kommunledningar rapportera om
arbetet i Cesam H. 

5.1.8. Rollbeskrivning och ansvar för E-tjänstesamordnaren finns formulerat i bilagan 
”Rollbeskrivning Cesam H 2016”. 
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5.2. Utvecklare/programmerare 
5.2.1. Utvecklarens/programmerarens huvudsakliga uppgift är att i den Tekniska lösningen 

utveckla avancerade e-tjänster och integrationer.  

5.2.2. Rollbeskrivning och ansvar för Utvecklaren/programmeraren finns formulerat i bilagan 
”Rollbeskrivning Cesam H 2016”. 

6. Lokala resurser
6.1. Hos respektive part ska finnas resurser, så kallade Lokala e-tjänsteutvecklare, som kan 

skapa lokala enklare e-tjänster. 

6.2. Hos respektive part ska finnas en utsedd Kontakperson samt ersättare som agerar 
representant i Samverkansrådet Cesam H.  

6.3. Hos respektive Part ska finnas resurser för att arbeta med process- och 
verksamhetsutveckling för att kunna dra nytta av e-tjänsternas effektivitetsfördelar. 

7. Parternas åtaganden
7.1. Kalmar kommun åtar sig att för Cesam H-samverkan agera Värdkommun. 

7.2. Värdkommunen åtar sig att tillhandahålla en E-tjänstesamordnare som beskrivs enligt 
punkt 5.1 ovan samt i bilaga ”Rollbeskrivning Cesam H 2016” och ansvara för att E-
tjänstesamordnaren utför de uppdrag som ges.  

7.3. Värdkommunen åtar sig att tillhandahålla en Utvecklare/programmerare som beskrivs 
enligt punkt 5.2 ovan samt i bilaga ”Rollbeskrivning Cesam H 2016” och ansvara för att 
Utvecklaren/programmeraren utför de uppdrag som ges. Utvecklaren/programmeraren 
skall även vara tillgänglig för teknisk utveckling av enskild Parts e-tjänster. Finansiering 
och debitering av detta sker separat enligt punkt 9.3. 

7.4. Varje Part ska utse en Kontaktperson som ingår i Samverkansrådet Cesam H. 
Kontaktpersonen utgör även informationslänk mellan Cesam H och hemkommunen i det 
operativa arbetet. 

7.5. Varje Part ska tillhandahålla erforderlig expertis för arbetet som bedrivs av Cesam H vid 
utveckling av e-tjänster. 

7.6. Varje part ska ha en ansvarig person för sin e-tjänsteutveckling som samordnar behov 
internt i den egna kommunen. 



    

    

 

 
   
 sida 8 (11) 

8. Leverans av e-tjänster 
8.1. Alla e-tjänster som utvecklas av Part inom Cesam H ska finnas i den för Parterna 

gemensamma Tekniska lösningen och tjänstekatalogen för återanvändning av övriga 
parter. 

8.2. Utvecklade e-tjänster ska vara möjliga för alla Parter att lansera för sina medborgare. 
Respektive Part avgör själv vilka av dessa e-tjänster som ska lanseras i hemkommunen 
och hur detta ska ske. 

9. Fördelning av kostnaderna 
9.1. Part ska genom en årlig avgift bidra till att täcka kostnaderna för: 

 E-tjänstesamordnare 
 Utvecklare/programmerare  
 Licenskostnader för Teknisk lösning 
 Service- och supportkostnader för Teknisk lösning 
 Drift och systemförvaltning för Teknisk lösning 

 
9.2. Fakturering av avgifterna enligt punkt 9.1 sker halvårsvis i efterskott. 

9.3. Part som beslutar att genomföra enskild utveckling ska för detta, utöver ovanstående 
avgift, debiteras separat. Både vad gäller kostnader som belastar de gemensamma 
resurserna och faktiska kostnader för själva utvecklingsprojektet. Exempel på 
tillkommande kostnader kan vara externa resurser, tillkommande mjuk- eller hårdvara, 
ökade support och serviceavgifter m.m. 

9.4. Avgiften enligt punkt 9.1 ovan ska fördelas mellan Parterna med 50% rak andel och 50% 
baserat på invånarantal. SCB:s publicerade uppgifter om befolkningsmängd den 1 
november året innan avgiften debiteras ska användas som beräkningsgrund. 

9.5. Vid eventuellt tillkommande kostnader vid en gemensam utveckling ska även denna 
fördelas med 50% rak andel och 50% baserat på invånarantal. 

9.6. Kostnadsfördelning vid avtalsstart: 

Kommun Folkmängd Folkmängd % 50% rak, 50% befolkning 
Borgholm 10 690 6,33% 207 079 kr  
Hultsfred 13 760 8,14% 227 062 kr  
Högsby 5 751 3,40% 174 932 kr  
Kalmar 65 016 38,47% 560 679 kr  
Mönsterås 13 084 7,74% 222 662 kr  
Mörbylånga 14 516 8,59% 231 982 kr  
Nybro 19 787 11,71% 266 290 kr  
Oskarshamn 26 397 15,62% 309 314 kr  
Summa 169 001 100,00% 2 200 000 kr  
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9.7. Budgeten för nästkommande år fastställs av Parternas kommunchefer efter föredragning 
av E-tjänstesamordnaren. Detta ska vara genomfört och beslutat senast den 1 oktober 
(se punkt 5.1.6)   

9.8. Inför årets sista debitering sker en ekonomisk avstämning för att reglera eventuellt över- 
eller underskott. 

9.9. Vid händelse av att Part avslutar sitt deltagande i Cesam H görs en ny kostnadsfördelning 
baserade på kvarstående Parter. 

10. Avtalstid
10.1. Detta Avtal gäller tillsvidare från och med den 1 augusti 2016. 

10.2. Om Part vill avsluta sitt deltagande i Cesam H ska detta meddelas E-tjänstesamordnaren i 
Cesam H skriftligt minst tolv månader i förväg.  

11. Ändringar
11.1. Ändringar och tillägg till Avtalet ska vara skriftligen nedtecknade och undertecknade av 

samtliga Parter för att vara gällande. 

12. Force majeure
12.1. Part fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från skyldighet att erlägga 

skadestånd om Partens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan 
fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, 
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet, som Parten inte råder över eller 
kunnat förutse. 

13. Tvist
13.1. Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en 
skiljeman, som utses av institutet. 

14. Bilagor
14.1. Rollbeskrivning Cesam H 2016 
14.2. Rapport E-tjänstesamverkan i Kalmar län 
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Detta Avtal har upprättats i åtta (8) exemplar av vilka Parterna har tagit var sitt. 

Ort  den Ort  den 

För Borgholms kommun För Hultsfreds kommun 

..................................................... ..................................................... 

Ort  den Ort  den 

För Högsby kommun För Kalmar kommun 

..................................................... ..................................................... 
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Ort  den Ort  den 

För Mönsterås kommun För Mörbylånga kommun 

..................................................... ..................................................... 

Ort  den Ort  den 

För Nybro kommun För Oskarshamns kommun 

..................................................... ..................................................... 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 

Kommunledningsförvaltningen 2018-10-23

Daniel Gustafsson 

0477 441 26  Till kommunstyrelsen 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

2019 års arbetsprocess för budget och bokslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. 2019 års arbetsprocess för budget och bokslut godkänns enligt protokollsbilaga.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att lö-
pande utfärda mer detaljerade anvisningar och tidsplaner för budget- och bokslutsarbetet under
året.

Beskrivning av ärendet 
Inför 2018 års budget- och bokslutsarbeten beslutade kommunstyrelsen om en delvis förändrad 
arbetsprocess. Den nya processen innebar bl a följande väsentliga förändringar jämfört med den 
tidigare processen: 

 Informationsdagar ersattes med information till fullmäktige
 Gemensam budgetberedning politik och tjänstemän infördes (internat)
 Inriktningsdebatt genomfördes något senare i processen
 Kommunstyrelsens beslut om budgetramar utgick
 Fullmäktiges budgetbeslut fattas normalt i juni månad (med undantag för valår) och ska

vara av mer övergripande karaktär
 Fullmäktige beslutar i budgeten om verksamhetsmål som nämnderna ska uppnå
 Endast ett nämndsbeslut om budget istället för som tidigare två

Sammantaget syftade förändringarna till bl a 
 större delaktighet, kunskap och helhetsperspektiv för kommunfullmäktige 
 ökad samsyn på budgetförutsättningar, fakta och mål för verksamheten 
 en mer konkret inriktningsdebatt som blir vägledande för budgetförslaget 
 fokus på mål, uppdrag och ramar i fullmäktiges budget 
 tydligare rollfördelning mellan fullmäktige och nämnder 

I bilaga föreligger förslag till 2019 års arbetsprocess för budget och bokslut. Processen före-
slås vara oförändrad jämfört med 2018 med undantag för att fullmäktiges budgetbeslut föreslås 
ske i juni månad (2018 fattas beslut i november p g a valår). 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga ”2019 års arbetsprocess för budget och bokslut” 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder, bolag och stiftelser 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Dnr: 2018/1293  041



2019 års arbetsprocess för budget och bokslut 

Vecka Datum Kommentar 

2019 2019 

7 13 feb (on) senast Nämndsbeslut Bokslut 2018 (nämndsberättelse) 

11 11 mars (må) KF information ÅR bolag och stiftelser 

11 11 mars (må) Ksau Årsredovisningar 2018 
13 25 mars (må) KS Årsredovisningar 2018 

15 8 april (må) KF information ÅR nämnder 
KF Årsredovisningar 2018 

15 10-11 april (on-to) Budgetberedning (internat 2 dgr)

19 6 maj (må) KF inriktningsdebatt Budget 2020 och plan 2021-2022 

22 27 maj (må) Ksau förslag Budget och skattesats 2020 och plan 2021-2022 
Ksau förslag Affärsplaner 2020-2022 bolag och stiftelser 
Ksau Delårsrappporter 1:2019 

24 10 juni (må) KS förslag Budget och skattesats 2020 och plan 2021-2022 
KS förslag Affärsplaner 2020-2022 bolag och stiftelser 
KS Delårsrapporter 1:2019 

Beslutet ska före-
gås av MBL §11. 

26 24 juni (må) KF beslut Budget och skattesats 2020 och plan 2021-2022 
KF beslut Affärsplaner 2020-2022 bolag och stiftelser 
KF Delårsrapporter 1:2019 

41 7 okt (må) Ksau Delårsrapporter 2:2019 
43 21 okt (må) KS Delårsrapporter 2:2019 

46 11 nov (må) KF Delårsrapporter 2:2019 

48 30 nov senast Nämndsbeslut Verksamhetsplan och internbudget 2020 Nämndsbeslut ska 
föregås av MBL 
§11. 

KSAU = budgetberedning. 

Nämndernas sammanträdesdatum skall anpassas till budgetprocessen. 

KSAU kan komma att kalla till extra budgetmöten om de ekonomiska förutsättningarna förändras väsentligt under 
processens gång. 

Förkortningar: KF=kommunfullmäktige, KS=kommunstyrelsen, Ksau=kommunstyrelsens arbetsutskott 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

BILAGA
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