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1 Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning för att 
bedöma om stadens verksamhetsutveckling med stöd av IT är effektiv och ändamålsenlig. 

Av stadens budget för 2016, stadens vision 2020 eller förslag till vision 2030 framgår inga 
mål som rör digitalisering, IT eller e-förvaltning specifikt. Stadens budget 2017 innehåller 
däremot inriktning och uppdrag rörande digitalisering och IT framgår.  

I dagsläget erbjuder staden totalt 18 e-tjänster fördelade inom barnomsorg och utbildning, 
bygga, bo och miljö, kultur och fritid och näringsliv. Uppföljning av stadens e-utveckling 
görs årligen genom SKL:s självutvärderingsverktyg eBlomlådan. En översiktlig granskning 
av protokoll visar att aktuella nämnder, utom kommunstyrelsen, följer upp och 
återrapporterar kvartalsvis eller halvårsvis antalet registrerade synpunkter. Av 
uppföljningarna framgår inte hur många synpunkter som inkommer via e-tjänsten.  

Granskningen visar att nämnderna inte har klassificerat informationen i sina 
verksamhetssystem. En policy för informationssäkerhet håller på att tas fram. 

Staden har inlett ett förberedelsearbete inför införandet av den allmänna 
dataskyddsförordningen. En arbetsgrupp har formats och arbetet utgår ifrån 
Datainspektionens vägledning.  

Vår sammanfattande bedömning är att stadens verksamhetsutveckling med stöd av IT är 
pågående. Olika digitaliseringsprojekt pågår men staden har inget övergripande 
styrdokument som anger inriktning för arbete med digitalisering. Dock har flera olika 
initiativ tagits såsom framtagandet av en lokal digital agenda och policy för 
informationssäkerhet.  Det finns inget gemensamt perspektiv på hur digitalisering ska 
användas som verksamhetsutveckling. Vidare prioriteras denna verksamhetsutveckling 
olika bland nämnderna. Metoder och verktyg för uppföljning behöver tas fram.  

Att fullmäktige inte har specifika mål avseende digitalisering samt frånvaron av 
styrdokument gör att vi inte kan bedöma om ändamålsenlighet på en övergripande nivå. 
Vi bedömer dock att den lokala digitala agendan när den antas kommer att skapa 
förutsättningar för digitalisering av stadens verksamheter. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer: 

 Inom ramen för kommunstyrelsens samordningsansvar bör relevanta mål med 
tillhörande indikatorer fastställas som möjliggör styrning och uppföljning av 
digitalisering på ett ändamålsenligt sätt. 

 Att stadsmiljö- och tekniska nämnden tar fram metoder och/eller verktyg för 
uppföljning av digitaliseringsprojekt och e-tjänster, som bland annat beskriver 
nyttohemtagning. 

 Att kommunstyrelsen överväger att införa en resursfördelningsmodell för att 
stödja det fortsatta digitaliseringsarbetet. 

 Att kommunstyrelsen redovisar hur den kommer följa upp nämndernas arbete 
med att säkerställa en ändamålsenlig informationsklassificering. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Modern informations- och kommunikationsteknologi ändrar på ett påtagligt sätt 
förutsättningarna för den offentliga sektorn. Studier och undersökningar, bland annat av 
SKL samt Internetstiftelsen i Sverige, har visat att det föreligger stora skillnader mellan 
medborgare när det gäller användandet av digitala tjänster inom offentlig verksamhet, 
men även när det gäller kommunernas och landstingens tillhandahållande av e-tjänster 
och e-förvaltning.    

Medborgare förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina 
ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala 
kontaktvägar. För att kraftsamla kommunernas arbete med e-förvaltning har SKL tagit 
fram en strategi för e-samhället.  En av framgångsfaktorerna för att realisera strategin och 
utveckling av e-förvaltning är att kommuner (samt landsting och regioner) tar ansvar för att 
utveckla verksamheten med stöd av IT.  

En av stadsmiljö- och tekniska nämndens huvuduppgifter är att ansvara för att samordna 
och stödja verksamhetsutvecklingen i staden med hjälp av IT. Revisorerna har bedömt det 
som väsentligt att granska huruvida stadens verksamhetsutveckling sker med stöd av 
digitalisering och tillvaratagande av informationsteknologi. En väsentlig del av en 
ändamålsenlig digitaliseringsstrategi utgörs av IT-säkerhet, varför frågor som rör detta 
område berörs av denna granskning.    
 

2.2 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om stadens verksamhetsutveckling med 
stöd av IT är effektiv och ändamålsenlig. I granskningen besvaras följande 
revisionsfrågor: 

 På vilket sätt har fullmäktiges övergripande mål brutits ner med avseende på 
digitalisering av stadens olika verksamheter? 

 Är stadens strategi rörande digitalisering tydlig med avseende på roller och 
ansvar?  

 Är styrande dokument som anger inriktningen för verksamhetsutveckling genom 
digitalisering tydliga och ändamålsenliga? 

 Hur följs användandet av e-tjänster upp och på vilket sätt sker återrapportering? 

 Möjliggör stadens IT-system och IT-plattform en effektiv process för digitalisering 
och därmed kunna erbjuda medborgarna relevanta e-tjänster? 

 Inom vilka verksamheter erbjuder staden e-tjänster i dagsläget? 

 Säkerställs en ändamålsenlig IT-säkerhet inom ramen för stadens 
digitaliseringsprocesser? 

o På vilket sätt arbetar staden för att anpassa sig till nya regelverk inom 
digitaliseringsområdet? 
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2.3 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser stadsmiljö- och tekniska nämnden samt även kommunstyrelsen med 
avseende på dess samordnande och särskilda ansvar för styrning och frågor av strategisk 
karaktär.  
 

2.4 Revisionskriterier 

Revisionskriterierna är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna huvudsakligen 
av:  

 Sveriges kommuner och landstings handlingsplan Digitala vägen till 
morgondagens välfärd 

 Personuppgiftslagen (1998:204) 

 Allmänna dataskyddsförordningen 

 

2.5 Genomförande och metod 

Granskningen grundas på studier av relevanta dokument och intervjuer. Intervjuer har 
genomförts med kommunstyrelsens ordförande och följande befattningshavare inom 
stadsledningskontoret och stadsmiljö- och serviceförvaltningen: 
 

 Vice stadsdirektör/biträdande förvaltningschef stadsledningskontoret  

 Förvaltningschef stadsmiljö- och serviceförvaltningen 

 Tf. enhetschef administrations- och utvecklingsenheten 

 Systemförvaltare 

 IT-chef 

 Strategisk utredare och projektledare IT-enheten 

Granskade dokument framgår av bilaga 1 källförteckning.  
 

2.6 Begreppsförklaring 

I granskningen används en rad begrepp. Definitionerna av dessa begrepp är hämtade 
från stadens dokument Nulägesanalys av arbetet med digitalisering i Sundbybergs stad.  

Digitalisering definieras som ”processen där samhället och individernas vanor förändras 
genom användning av digitala lösningar för kommunikation och informationsutbyte, samt 
för ökad tillgänglighet för företag och offentlig förvaltning”. E-tjänster är en ”service som 
medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en 
offentlig myndighet. Tjänsten tillhandahålls elektroniskt via till exempel dator eller 
mobiltelefon”. IT definieras som ”ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats 
genom framsteg inom datateknik och telekommunikation”. 
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3 Bakgrund 

3.1 Digitala vägen till morgondagens välfärd – handlingsplan för e-
samhället 2013-2015 

För att driva på, samordna och skapa förutsättningar för den kommunala sektorns 
utveckling tog Sveriges kommuner och landsting (SKL) år 2011 fram Strategi för 
eSamhället. Denna syftar till att förbättra kommunal sektors förutsättning för utveckling av 
e-förvaltning genom att peka ut gemensamma mål och insatsområden. Den visar 
inriktningen på det arbete som behöver göras gemensamt inom sektorn oavsett 
verksamhetsområde. I strategin formuleras tre övergripande mål för kommunal sektors 
utveckling av e-samhället: 

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

Strategin har konkretiserats i handlingsplanen Digitala vägen till morgondagens välfärd 
som sträcker sig över perioden 2013-2015. Handlingsplanen pekar ut 32 viktiga initiativ 
som SKL ska driva och samordna inom e-samhället för att uppnå de tre övergripande 
målen. Initiativen beskrivs under respektive mål och programområden. I bilaga 3 beskrivs 
de initiativ som direkt avser kommuner. 

Genomförandet av handlingsplanen bygger på ett brett engagemang på nationell, regional 
och lokalnivå. Programkontoret Center för eSamhället (CeSam), numera avdelningen för 
digitalisering på SKL, utgör motor genom att samordna, driva på och erbjuda en 
samarbetsyta för de initiativ som anges i handlingsplanen samt kommande idéer och 
initiativ. 

SKL rekommenderar bland annat kommuner att anta strategin. Vid sökning i stadens 
webbdiarium och av intervjuer framkommer att strategin inte har antagits av staden.  
 

3.2 Personuppgiftslagen (1998:204) och allmän dataskyddsförordning 

Personuppgiftslagen (PUL) har till syfte är att skydda människor mot att den personliga 
integriteten kränks genom behandling1 av personuppgifter. PUL reglerar hur behandling 
av personuppgifter får ske och tar framförallt sikte på behandling som är helt eller delvis 
automatiserad.  

Två centrala begrepp i PUL är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud. 
Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person eller den myndighet som 
behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska 
behandlas och vad de ska användas till. I en kommun är normalt respektive nämnd 
personuppgiftsansvarig. 

Personuppgiftsansvarig ska förordna ett personuppgiftsombud som är en 
befattningshavare som självständigt ska tillse att personuppgifter behandlas på ett korrekt 
och lagligt sätt inom den egna organisationen. 

I maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av allmän dataskyddsförordning. För närvarande 
pågår en statlig utredning om hur den svenska lagstiftningen på området bäst anpassas 
till den nya förordningen. Den allmänna dataskyddsförordningen syftar bland annat till att 
enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter. Förordningen lägger stor vikt vid 

                                                
1 Begreppet är brett och omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning 
med mera.  
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den personuppgiftsansvariges skyldighet att kunna visa att förordningen följs, vilket kan 
medföra ökade krav på dokumentation. 

För att förbereda personuppgiftsansvariga inför införandet av dataskyddsförordningen har 
Datainspektionen tagit fram en vägledning. Genom besvarande av vägledningens 13 
frågor kan den personuppgiftsansvarige få en uppfattning om skillnaderna mellan PUL 
och dataskyddsförordningen, samt hur förordningen påverkar personuppgiftsansvariges 
verksamhet. 

Datainspektionen understryker att personuppgiftsansvariga planerar sin anpassning i tid 
och att anpassningsarbetet förankras hos nyckelpersoner i organisationen.  

4 Stadens mål för digitaliseringsarbetet 

4.1 Fullmäktiges mål och uppdrag 

I stadens vision 2020 och förslag till ny stadsvision 2030 nämns inte digitalisering, IT eller 
e-förvaltning specifikt. Däremot görs i den nulägesanalys av stadens arbete med 
digitalisering som genomfördes av IT-enheten under 2015, en koppling mellan vision 
2020:s fyra inriktningar och den nationella digitala agendan (beskrivs närmare i kapitel 5).  

I budget 2016 med plan för 2017 och 2018 nämns rörande äldrenämndens inriktning att  
”staden ska tillvarata de möjligheter som teknikutveckling och innovationer ger för att 
kunna erbjuda mer trygghet och omsorg. Genom smart teknik kan personalen få mer tid 
för omvårdnad”.  

Enligt budget 2017 med plan för 2018 och 2019 ska kommunstyrelsen i sin 
verksamhetsinriktning i så stor utsträckning som möjligt involvera stadens invånare 
genom att använda fyrdimensionella (4-d) modeller för stadsutveckling. Kommunstyrelsen 
har även ett uppdrag att förbättra medborgarnas inflytande över verksamheten genom 
utökad valfrihet och utveckling av digitala demokrativerktyg.  

Fullmäktige har även i budgeten 2017 lämnat uppdrag till nämnder och bolag. 
Grundskole- och gymnasienämndens ska påbörja en försöksverksamhet med utbyggd IT i 
skolorna. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ska ta fram en stadsutvecklingsapplikation 
för att underlätta medborgardelaktighet. Sundbybergs stadsnät AB ska skapa en god 
digital infrastruktur i staden.  
 

4.2 Nämndernas verksamhetsplaner 

Av stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsplan 2016 framgår att stadsmiljö- och 
serviceförvaltningens stab ska sträva efter att ha kund- och servicefokus och att införa 
moderna IT-system som automatiserar och digitaliserar vissa processer. För IT-enheten 
leder både stadens expansion och det ökade antal verksamheter till en ökad efterfrågan 
av IT-tjänster. Enheten fortsätter sin bevakning av molntjänster. Dock anges att det finns 
stora utmaningar när det kommer till att förhålla sig till personuppgiftslagen och 
offentlighets- och sekretesslagen.  I möjligaste mån ska upphandlingars 
förfrågningsunderlag utformas på sådant sätt att molntjänster inte utesluts.  

Av äldrenämndens verksamhetsplan och budget för 2016 framgår inte hur fullmäktiges 
inriktning har brutits ned till konkreta åtgärder. 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 anges inte digitalisering specifikt. 
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När rapporten skrivs har berörda nämnder inte fastställt verksamhetsplan för 2017, vilket 
gör att vi inte kan bedöma hur nämnderna avser att genomföra fullmäktiges uppdrag från 
budget 2017. 

5 Vägledande och styrande dokument  

På den europeiska, nationella och regionala nivån finns direktiv och mål som rör 
digitalisering, vilka staden måste förhålla sig till. 

EU antog 2010 En digital agenda för Europa som syftar till att uppnå varaktiga 
ekonomiska och sociala vinster från en digital inre marknad, baserat på snabbt och 
ultrasnabbt internet och interoperabla2 tillämpningar. Mot bakgrund av EU:s agenda antog 
Sverige 2011 en nationell digital agenda som slår fast den nationella strategin och 
ambitionen med digitaliseringen.  

Den nuvarande regeringens mål rörande digitalisering är att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda dess möjligheter. Regeringen formulerar även tre mål för e-
förvaltning.  På regional nivå enades Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns 
landsting (SLL) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) 2013 om att ta fram den 
digitala agendan för Stockholms län. Agendan syftar till att ge strategisk vägledning kring 
prioriteringar för regionens offentliga aktörer i dess fortsatta utvecklingsarbete. Agendan 
ska även bidra till att regionens aktörer tar till sig de möjligheter som kommer med en 
ökad digitalisering.  

I mars 2016 tog regeringen och SKL beslut om en ny vision för e-hälsa. Visionen utgår 
från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 
välfärd samt att utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet 
i samhällslivet. Visionen ska mynna ut i handlingsplaner som konkretiserar vilka insatser 
som behöver genomföras för att visionen ska uppnås. 
 

5.1 Sundbybergs digitala agenda – en strategi för digitalisering 

Under 2015 gjorde stadens IT-enhet en nulägesanalys om arbetet med digitalisering i 
staden. Enhetens samlade bedömning var att det bör utredas hur den europeiska och de 
nationella agendorna kan omsättas i en lokal digital agenda. Detta då det hittills saknats 
ett övergripande dokument som styr hur staden ska arbeta med verksamhetsutveckling 
med hjälp av digitalisering.  

Med utgångspunkt i IT-enhetens bedömning och att staden på ett proaktivt sätt ska kunna 
möta allmänhetens ökade krav på digitalisering, beslutade kommunstyrelsen den 11 april 
2016 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en lokal digital agenda.  

En projektbeställning togs fram 23 juni 2016. När rapporten skrivs ska en reviderad 
projektbeställning godkännas av projektbeställaren samt fastställas av styrgruppen. Av 
förslag till reviderad projektbeställning framgår att syftet med agendan är att tydliggöra 
arbetet med verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Agendans mål är att med 
medborgarnas fokus skapa en gemensam grundsyn och målbild kring arbetet med att 
utveckla förvaltningarnas och bolagens3 verksamheter med hjälp av digitalisering. 

                                                
2 Interoperabilitet är förmågan hos olika IT-system att fungera tillsammans och kunna kommunicera 
med varandra. 
3 Agendan omfattar inte stadens delägda bolag 
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Uppföljning av arbetet utifrån agendan kommer att vävas in i ordinarie planeringsbudget- 
och uppföljningsprocess.  

I projektet ingår även att föreslå en organisation för implementation av den digitala 
agendan. Projektet är avgränsat att inte ta fram eller föreslå specifika lösningar. 

Projektarbetet ska genomföras med deltagare från förvaltning och bolag som är insatta i 
verksamhetsutveckling, medborgar- och kundperspektiv och digitalisering. 
Projektorganisationen består av en projektbeställare, en styrgrupp och referensgrupper. 
De senare ska säkerställa en god förankring inom hela kommunkoncernen.  

Omvärldsbevakning lyfts fram som central för både kvalitetssäkring och säkerställande att 
agendan är hållbar över tid.  

Tidplanen har reviderats något för att få en så hög kvalitet i arbetet som möjligt. Agendan 
är numera planerad att fastställas av kommunfullmäktige i april 2017.  

Av intervjuerna framkommer att en antagen lokal digital agenda innebär ett strategiskt 
avstamp på flera nivåer. Agendan skapar en gemensam syn på hur staden ska arbeta 
med digitalisering samtidigt som den ställer krav på verksamheterna att prioritera och 
avsätta tid och medel för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Vidare att 
verksamheterna behöver kartlägga sina processer för att se vilka som kan digitaliseras.  

6 Roller och ansvar inom staden 

6.1 Stadsmiljö- och tekniska nämndens ansvar 

Från och med 1 januari 2015 är ansvaret för IT överfört från kommunstyrelsen till 
stadsmiljö- och tekniska nämnden. Ansvaret innebär att stadsmiljö- och tekniska nämnden 
ska samordna och stödja verksamhetsutvecklingen i staden med hjälp av IT. Nämnden 
ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT i staden. Detta genom att 
ansvara för och förvalta infrastruktur knuten till IT-tjänster, och de kravställda tjänster som 
av verksamheterna är kopplade till infrastrukturen. Användarsupport till stadens 
verksamhet ska tillhandahållas av nämnden.  

Ansvar och uppgifter ovan vilar på IT- och geodataenheten som enligt figuren nedan är 
organiserad i fyra verksamhetsområden: drift & support, telefon, strategisk IT och 
geodata. Totalt arbetar 22 medarbetare på enheten.   
 

Figur 1 – Organisation IT- och geodataenheten 

 
 

(organisationsskissen är IT- och geodataenhetens egna) 
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6.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av stadens ekonomi och 
verksamheter. Den ansvarar också för samordning av hela den kommunala 
organisationen.  

Kommunstyrelsens tjänstemannastöd organiseras i stadsledningskontoret som bland 
annat består av utvecklings- och administrationsenheten och staben. På utvecklings- och 
administrationsenheten vilar bland annat systemägarskap och systemförvaltarskap av 
stadens ärende- och dokumenteringshanteringssystem Public 360, projektstöd i 
utveckling av e-tjänster, utveckling av dokument-och arkivfrågor, samt hantering av PuL-
relaterade frågor. Enheten leds av en tillförordnad enhetschef som är stadens enda 
personuppgiftsombud.  

Intervjuad systemförvaltare har ansvaret att omvärldsbevaka exempelvis utvecklingen av 
e-tjänster och komma med inspel till verksamheterna. Huruvida ansvaret för 
omvärldsbevakning ska ligga kvar på systemförvaltaren eller överföras till IT-enheten – 
som har den tekniska kompetensen – är en fråga som enligt en intervjuperson behöver 
utredas.    

Inom staben arbetar stadens säkerhetschef och nyligen anställd 
informationssäkerhetssamordnare. Enligt förslag till policy för informationssäkerhet 
(beskrivs närmare i kapitel 8) ska säkerhetschef även vara ansvarig för 
informationssäkerhet och ha det övergripande ansvaret för samordning och strategisk 
ledning samt utveckling av informationssäkerhetsarbetet. 

Att informationssäkerhetsarbetet är organisatoriskt separerad från övrig IT-verksamhet 
innebär enligt förvaltningschef en oberoende i granskning av förvaltningarnas 
informationsklassningar. 

Förvaltningschef och vice stadsdirektör/biträdande förvaltningschef upplever nämndens 
respektive kommunstyrelsens reglemente som tydliga rörande samordningsansvar för 
verksamhetsutveckling med stöd av IT och frågor generellt kopplade till IT.  

7 Stadens arbete med digitalisering 

7.1 Stadens övergripande arbete 

Av intervjuer framkommer att ett flertal olika projekt pågår som har direkt eller indirekt 
bäring på digitalisering. Exempel som lyfts fram är äldrenämndens införande av digitala 
trygghetslarm och Sundbybergs stadsnäts Vinnovafinansierade projekt ”Hållbara öppna 
lösningar för det smarta hemmet”4. 

IT-chefen beskriver att staden regelbundet sedan 2014 har använt Sveriges Kommuner 
och Landstings utvärderingsverktyg eBlomlådan5 för självvärdering av kommunens 

                                                
4 Projektets målbild är en situation där alla leverantörer av tjänster ska kunna få tillgång till all data 
från hemmet och fastigheten och där man delar på all fysisk utrustning och infrastruktur. 

5 Stjälkarna i figuren motsvarar områdesspecifika frågor kring digitala välfärdstjänster och service 
(44 indikatorer), det gröna gräsfältet innehåller allmänna frågor kring ledning, arbetssätt och 
metoder för digital utveckling (32 indikatorer). Den bruna jordmånen avser allmänna frågor kring 
tekniska förutsättningar (12 indikatorer). Kommunen besvarar varje indikator med ett av 
svarsalternativen ”uppfyller helt” (grön), ”uppfyller delvis” (gul), ”uppfyller inte alls” (röd) genom att 
göra en samlad bedömning av nuläget i kommunen gentemot indikatorns formulering. Färg på 
bladen och stapeldiagrammen motsvarar kommunens svar. 



   

10 

digitala service och verksamhetsutveckling. Årets självvärdering gjordes i februari i och 
resultatet illustreras i figuren nedan. 
 

Figur 1 – Stadens utvärdering i eBlomlådan 2016 

 

 
 
De fem blommorna avser externt perspektiv - tjänster som staden tillhandahåller för olika 
intressenter - och de två horisontella lagren avser stadens och verksamhetens interna 
arbete, förmåga och kapacitet. 

Självutvärderingen visar att det externa perspektivet varierar mellan områdena. Flest 
digitala tjänster erbjuds inom området ”barn & elever” (antal gröna blad). Detta förklaras i 
nulägesanalysen av att yttre styrdokument som läroplaners krav har varit och är drivande 
av utveckling av digitala tjänster. Biträdande stadsdirektör och kommunstyrelsens 
ordförande menar också att mottagare som elever och barn ställer krav på digitala 
tjänster. 

När det gäller det gröna fältet ”verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering” har 
staden svarat i mer än hälften av frågorna att den inte alls uppfyller vissa delar kopplade 
till ledning och uppföljning. Som tidigare nämnts saknar staden ett övergripande 
styrdokument om tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Det görs ingen aktiv 
uppföljning av effekter och kostnader av e-utvecklingsprojekt som säkerställer 
nyttohemtagning (ändamålsenlighet). Stadens chefer och medarbetare har inte genomgått 
kompetensutveckling om hur digitaliseringens möjligheter tillvaratas på bästa sätt. Vidare 
tillämpas ingen modell för prioritering av utvecklingsprojekt (portföljstyrning) eller 
finansieringsmodell som stimulerar utveckling och förvaltning av digitala tjänster.  

I övriga frågor svarar staden att den delvis uppfyller samverkan med andra kommuner 
och/eller landsting kring gemensam utveckling av digitala tjänster och upphandling av IT-
stöd. Ett processorienterat arbetssätt används för att se över och effektivisera metoder 
och arbetsflöden. Det som uppfylls helt är samverkan med andra aktörer och 
tillhandahållande av öppen data samt stödjande av mobila arbetssätt.  

Inom området ”IT som möjliggörare” har staden svarat att den uppfyller identifiering av 
verksamhetskritiska IT-system och har för dessa system utsedda ägare. Dock uppfylls 
inte klassificering av informationen i de verksamhetskritiska IT-systemen. IT-miljön är 
dokumenterad och det finns en modell för förvaltning av IT-systemet. Verksamheterna har 
möjlighet att följa upp sina kostnader för IT och leverans av IT. Stadens tillämpning av 
olika nationella och regionala riktlinjer och vägledningar uppfylls delvis.  
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Flera av intervjupersonerna lyfter fram idén om en central budgetpost med öronmärkta 
medel för digitaliseringsprojekt, där förvaltningarna ansöker om medel för genomförande. 
Vidare framkommer att det idag saknas metod och möjlighet för beräkning av 
kostnadseffektiviseringar genererade av ökad digitalisering.  

7.2 IT-system 

I staden finns ca 140 verksamhetssystem varav 28 är klassade som verksamhetskritiska. 
Staden har en gemensam systemförvaltningsmodell som består av följande nivåer: 
systemägare (förvaltningschef), systemförvaltare (verksamhetsspecialist på 
förvaltningen), systemansvarig (IT-enheten) och driftansvarig (IT-enheten alternativt 
extern part). Systemförvaltningsmodellen syftar till att få en gemensam helhetsbild av 
området samt ge möjligheter till synergieffekter mellan förvaltningarna.  

För varje verksamhetssystem ska det finnas ett undertecknat systemförvaltningsavtal 
mellan systemägare och IT-enheten. Systemförvaltningsavtalet syftar till att reglera ansvar 
och funktion mellan parterna. 

7.3 IT-plattform 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2006 att införa en e-tjänstplattform genom en 
investering på 1,4 mnkr i utbyggnad av teknisk plattform för externa och interna e-tjänster. 
Syftet var bland annat att underlätta och påskynda utvecklingen av stadens e-tjänster.  

Staden har idag avtal med VISMA för leverans av en e-tjänstplattform vilken är en 
nätbaserad tjänst. I tjänsten ingår ett antal så kallade infratjänstkomponenter6 som är 
grundläggande för att skapa e-tjänster. Ytterligare komponenter kan kompletteras 
beroende på framtida e-tjänsters syften och funktioner. Viss integration finns mellan 
plattformen och verksamhetssystemen. Drift av e-tjänstplattformen ligger idag på 
utvecklings- och administrationsenheten. Frågan om huruvida driftsansvaret ska kvarstå 
eller överföras till IT-enheten lyftes fram av två av intervjupersonerna som något som 
behöver utredas.  

I intervjuer beskrivs att plattformen inte är uppdaterad eftersom arbetet med utveckling av 
e-tjänster har varit vilande. Detta har medfört att ytterligare komponenter inte heller har 
köpts in. Vidare beskrivs plattformen som begränsad till byggande och installation av 
främst externa e-tjänster. 

I nuläget är det enligt en intervjuperson för tidigt att säga om verksamhetssystem och IT-
plattform kan tillgodose de eventuella krav som digitaliseringsarbetet kan komma ställa 
utifrån den lokala digitala agendan.  

7.4 E-tjänster 

Enligt beslut år 2004 finns ingen förvaltningsövergripande plan för e-tjänster, utan 
respektive förvaltning ska utifrån förvaltningens behov planera sina egna e-tjänster som 
en del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Av IT-enhetens nulägesanalys från 
2015 framgår att kommunstyrelsen stod för finansiering av infrastruktur medan nämnden 
tagit kostnaden för den e-tjänst som de avsett införa. I praktiken har detta lett till 
otydligheter kring fördelning av kostnader i anslutning till e-tjänster. 

                                                
6 Exempel på infratjänstkomponenter är aktiviteter och stödtjänster för införande och driftsättning, 
säker informationsöverföring, stöd för dubbla underskrifter, E-idkombipaketet (e-identifiering och e-
underskift) och Single Sign on med e-legitimation. 
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Staden erbjuder för närvarande 18 olika e-tjänster fördelade inom huvudsakligen 
barnomsorg och utbildning, bygga, bo och miljö, kultur och fritid och näringsliv (se bilaga 2 
för närmare beskrivning.) Ett exempel på en mera övergripande e-tjänst är synpunkter.  

Av intervjuer har framkommit att utveckling av e-tjänster betraktats som verkställighet och 
att de ledande förtroendevalda inte uttryckt något behov av att utveckla dessa tjänster.  
 

7.4.1 Uppföljning av e-tjänster 

Som tidigare nämns används eBlomlådan för årlig uppföljning av stadens e-utveckling. 

En översiktlig granskning av byggnads- och tillståndsnämndens, förskolenämndens, 
kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens och stadsmiljö- och tekniska nämndens 
protokoll mellan januari 2016 och oktober 2016, visar att samtliga nämnder, utom 
kommunstyrelsen, följer upp och återrapporterar kvartalsvis eller halvårsvis antalet 
registrerade synpunkter. Av uppföljningarna framgår inte hur många synpunkter som 
inkommer via e-tjänsten.  

Systemförvaltaren uppger att den senaste uppföljningen och återrapporteringen av 
synpunkter till kommunstyrelsen gjordes 2014.  

Det noteras att av stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll daterad 2016-03-22 
framgår att IT-chefen informerade om digitalisering i staden. 

8 Informationssäkerhet 

I dagsläget finns inget antaget styrande dokument för informationssäkerhet. När rapporten 
skrivs har kommunstyrelsen remitterat ett förslag till Policy för informationssäkerhet7 till 
berörda nämnder och helägda bolag8. Policyn ska fastställas av kommunfullmäktige och 
konkretiseras bland annat av kommunstyrelsen antagna riktlinjer. När den är planerad att 
fastställas framgår inte av förslaget. 

Av förslag till policy för informationssäkerhet framgår att dess syfte är att skydda stadens 
verksamhet mot avbrott i informationsflödet och att minimera risken för att informationen 
används så att den skadar staden, dess invånare eller tredje man. För stadens 
informationssäkerhetsarbete gäller att all personal har tillräckliga uppgifter om 
informationssäkerhet i förhållande till sina arbetsuppgifter. Informationsförsörjningen är 
säker, effektiv och bidrar till ökat skydd och stöd för medarbetare, samverkande partners 
och tredje man. Informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas med tyngdpunkt på risk- och 
sårbarhetsanalyser samt förebyggande aktiviteter. 

På nämndnivå ansvarar kommunstyrelsen för att policyn och riktlinjer utarbetas och hålls 
aktuella medan respektive nämnd tillämpar policy och riktlinjer. Det innebär att samtliga 
informationstillgångar ska identifieras och förtecknas. På tjänstemannanivå har 
stadsdirektören kommunstyrelsens uppdrag att informationssäkerhetsarbetet bedrivs på 
ett effektivt sätt. Säkerhetschefen är informationssäkerhetschef och samordnar 
övergripande och strategiskt för att leda och utveckla informationssäkerhetsarbetet. 

Enligt intervjuade har förvaltningarna inte genomfört någon informationsklassning av 
informationen i verksamhetssystemen.  
 

                                                
7 Informationssäkerhet definieras i policyn som: att konfidentiell information undanhålls obehöriga, 
att rätt information är tillgänglig för rätt person, vid rätt tid och utan onödigt dröjsmål, att information 
är och förblir riktig, att åtkomst till, och förändringar av, information är spårbar. 
8 Remissvaren ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30 september 2016 
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8.1 Stadens arbete med personuppgifter  

I staden har, enligt uppgift från tf. chef för administrations- och utvecklingsenheten, inletts 
ett informellt arbete med att förbereda staden inför införandet av den allmänna 
dataskyddsförordningen. För arbetet har stadens personuppgiftsombud format en grupp 
bestående av informationssäkerhetssamordnaren, intervjuad systemförvaltare och 
infrastrukturansvarige inom IT. Arbetet kommer att utgå ifrån datainspektionens 
vägledning. Hittills har gruppen bearbetat information och bokat in sig på länsstyrelsens 
seminariedag om dataskyddsförordningen. I mitten av november kommer gruppen träffas i 
syfte att planera och fördela arbetsuppgifter. 
 
Utöver det som beskrivs ovan har personuppgiftsombudet i våras hållit en utbildning riktad 
till administrativa nyckelpersoner. Vidare håller administrations- och utvecklingsenheten 
på att ta fram en ny ärendehandbok där ett kapitel handlar om PuL.  

9 Svar på revisionsfrågorna 

Nedan revisionsfrågorna och bedömningar.   
 
Delfråga Svar 

1. På vilket sätt har fullmäktiges 
övergripande mål brutits ner med 
avseende på digitalisering av stadens 
olika verksamheter? 
 

Stadens vision 2020, förslag till 2030 eller budget 2016 
innehåller inga direkta mål som rör digitalisering, IT 
eller e-förvaltning specifikt. Däremot gör staden själv en 
koppling mellan vision 2020:s inriktningar och den 
nationella agendan för digitalisering.   
 
I budget 2017 anges inriktning och uppdrag rörande 
digitalisering och IT. När rapporten skrivs har berörda 
nämnder inte fastställt verksamhetsplaner för 2017 
varav vi inte kan uttala oss om hur fullmäktiges uppdrag 
ska genomföras. 
 
Vår bedömning är således att nämnderna framöver bör 
definiera mål och styrindikatorer avseende 
digitalisering. 

2. Är stadens strategi rörande 
digitalisering tydlig med avseende på 
roller och ansvar? 
 

Delvis. Stadsmiljö- och tekniska nämndens reglemente 
anger att nämnden har samordningsansvaret för 
verksamhetsutveckling i staden med hjälp av IT. 
Förvaltningschef och biträdande stadsdirektör anser att 
reglementet är tydligt i det avseendet. 
 
För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en 
lokal digital agenda, som enligt de intervjuade ska 
tydliggöra inriktningen och nämndernas arbete 
digitalisering. 
 
Det finns organisatoriska ansvarsfördelningar avseende 
omvärldsbevakning och drift av e-tjänstplattformen som 
stadsmiljö- och tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen bör utreda. 
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3. Är styrande dokument som anger 
inriktningen för verksamhetsutveckling 
genom digitalisering tydliga och 
ändamålsenliga? 
 

För närvarande finns inget styrdokument som beskriver 
stadens digitaliseringsarbete. En lokal digital agenda 
håller på att arbetas fram. När rapporten skrivs har vi 
inte tagit del av utkast till den lokala digitala agendan 
och vi kan därför inte bedöma tydlighet och 
ändamålsenlighet. 
 
Enligt de intervjuade innebär den lokala digitala 
agendan med tillhörande plan för 
implementeringsarbetet ett tydligt avstamp för hur 
nämnderna ska arbeta med digitalisering. 
 

4. Hur följs användandet av e-tjänster 
upp och på vilket sker 
återrapportering? 
 

Staden använder årligen SKL:s 
självutvärderingsverktyg eBlomlådan för uppföljning av 
stadens e-utveckling.  

En översiktlig granskning av byggnads- och 
tillståndsnämndens, förskolenämndens, 
kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens och 
stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll mellan 
januari 2016 och oktober 2016, visar att samtliga 
nämnder, utom kommunstyrelsen, följer upp och 
återrapporterar kvartalsvis eller halvårsvis antalet 
registrerade synpunkter. Av uppföljningarna framgår 
inte hur många synpunkter som inkommer via e-
tjänsten.  

Systemförvaltaren uppger att den senaste 
uppföljningen och återrapporteringen av synpunkter till 

kommunstyrelsen gjordes 2014.  

5. Möjliggör stadens IT-system och IT-
plattform en effektiv process för 
digitalisering och därmed kunna 
erbjuda medborgarna relevanta e-
tjänster? 

I intervjuer beskrivs att plattformen inte är uppdaterad 
då arbetet med utveckling av e-tjänster har varit 
vilande. Det har medfört att ytterligare komponenter för 
utveckling av e-tjänster heller inte har köpts in. Vidare 
uppges plattformen vara begränsad till byggande och 
installation av externa e-tjänster. 

I nuläget är det enligt en intervjuperson för tidigt att 
säga huruvida verksamhetssystem och IT-plattform kan 
tillgodose de eventuella krav som digitaliseringsarbetet 
kan komma ställa utifrån den lokala digitala agendan.  

6. Inom vilka verksamheter erbjuder 
staden e-tjänster i dagsläget? 

I dagsläget erbjuds totalt 18 e-tjänster fördelade inom 
barnomsorg och utbildning, bygga, bo och miljö, kultur 
och fritid och näringsliv. Även erbjuds övergripande E-
tjänster som till exempel e-faktura, felanmälan och 
synpunkter. 
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7. Säkerställs en ändamålsenlig IT-
säkerhet inom ramen för stadens 
digitaliseringsprocesser? 
 

Delvis. Staden har en systemförvaltningsmodell för 
verksamhetssystemen och driftsavtal undertecknas 
mellan IT-enheten och berörd förvaltning.  
 
Rörande roller och ansvar har stadsmiljö- och tekniska 
nämnden bland annat ansvaret för att verka för en 
säker hantering av IT i staden. I kommunstyrelsens 
ledningsansvar omfattas stadens trygghets- och 
säkerhetsarbete.  
 
I dagsläget finns inget antaget styrdokument som anger 
hur arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas utan 
ett förslag till policy har varit ute på remiss hos nämnder 
och helägda bolag.   
 
Frånvaron av ett övergripande dokument kan delvis 
förklara varför nämnderna inte har klassificerat 
informationen i sina verksamhetssystem. 
  

7.1 På vilket sätt arbetar staden för att 
anpassa sig till nya regelverk inom 
digitaliseringsområdet? 
 

Stadens personuppgiftsombud har format en grupp 
som ska driva stadens anpassningsarbete inför 
införandet av den allmänna dataskyddsförordningen. 
Arbetet kommer att utgå ifrån Datainspektions 
vägledning för personuppgiftsansvariga. Gruppen 
kommer att delta på externt informationsseminarium. 
Under november 2016 kommer gruppen besluta om 
vad som ska göras och vem som ansvarar för 
respektive del.   

 
 

9.1 Bedömning 

Vi konstaterar att ett paradigmskifte pågår rörande stadens arbete med digitalisering. En 
lokal digital agenda håller på att beredas fram vilket vi ser positivt på för att skapa en 
tydligare inriktning i digitaliseringsarbetet.  

En utmaning och risk är att nämnderna inte prioriterar tillräckligt med personella resurser 
och medel för att driva digitalisering. Konsekvensen kan bli, likt utvecklingen av e-tjänster, 
att verksamhetsutvecklingen blir lidande. För att denna verksamhetsutveckling, efter 
antagen agenda, ska få fart behöver stadsmiljö- och tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen samverka. Stadsmiljö- och tekniska nämnden behöver i enlighet med 
sitt reglemente vara pådrivande medan kommunstyrelsen även behöver genom sin 
uppsikt och sitt övergripande samordningsansvar följa upp och vara kravställare.  

För att stimulera arbetet med digitalisering bör resurser öronmärkas för digitalisering. Av 
intervjuer har det framkommit förslag till upplägg där nämnderna ansöker om centrala 
medel. Ett sådant förslag till upplägg förutsätter att metod och verktyg tas fram för 
beräkning av nyttohemtagning (ändamålsenlighet). 

Granskningen visar att uppföljning av e-tjänster bör stärkas. Användningsgrad och vilka 
kostnadseffektiviseringar som e-tjänster medfört eller medför följs inte upp. I stadens 
omställningsarbete behöver former och metoder för uppföljning av dessa delar utvecklas.  

Den lokala digitala agendan kan medföra vissa förändrade ansvarsfrågor som stadsmiljö- 
och tekniska nämnden och kommunstyrelsen behöver utreda. Detta gäller till exempel 
ansvar för omvärldsbevakning av digitaliseringsfrågor och drift av e-tjänstplattformen.  
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En policy för informationssäkerhet är planerad att antas av fullmäktige. Vi ser denna policy 
som relevant för att skapa ett ändamålsenligt arbete med informationssäkerhet. Det är en 
brist att nämnderna inte har klassificerat informationen i sina verksamhetssystem och att 
kommunstyrelsen inte agerat inom ramen för sin uppsiktsplikt avseende detta.   

Vi ser positivt på att staden följt Datainspektionens rekommendation om att inleda ett 
förberedelsearbete i tid avseende allmänna dataskyddsförordningen. Relevanta åtgärder 
har vidtagits och en struktur finns för arbetet.  

Vår sammanfattande bedömning är att stadens verksamhetsutveckling med stöd av IT är 
pågående. Olika digitaliseringsprojekt pågår men staden har inget övergripande 
styrdokument som anger inriktning för arbete med digitalisering. Dock har flera olika 
initiativ tagits såsom framtagandet av en lokal digital agenda och policy för 
informationssäkerhet. Det finns inget gemensamt perspektiv på hur digitalisering ska 
användas som verksamhetsutveckling. Vidare prioriteras denna verksamhetsutveckling 
olika bland nämnderna. Metoder och verktyg för uppföljning behöver tas fram.  

Att fullmäktige inte har specifika mål avseende digitalisering samt frånvaron av 
styrdokument gör att vi inte kan bedöma om ändamålsenlighet på en övergripande nivå. 
Vi bedömer dock att den lokala digitala agendan när den antas kommer att skapa 
förutsättningar för digitalisering av stadens verksamheter. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer: 

 Inom ramen för kommunstyrelsens samordningsansvar bör relevanta mål med 
tillhörande indikatorer fastställas som möjliggör styrning och uppföljning av 
digitalisering på ett ändamålsenligt sätt. 

 Att stadsmiljö- och tekniska nämnden tar fram metoder och/eller verktyg för 
uppföljning av digitaliseringsprojekt och e-tjänster, som bland annat beskriver 
nyttoeffekter. 

 Att kommunstyrelsen överväger att införa en resursfördelningsmodell för att 
stödja det fortsatta digitaliseringsarbetet. 

 Att kommunstyrelsen redovisar hur den kommer följa upp nämndernas arbete 
med att säkerställa en ändamålsenlig informationsklassificering. 

 
Sundbyberg den 16 november 2016 
 
 
 
Andreas Halvarsson 
Verksamhetsrevisor 
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Bilaga 1 Källförteckning 

 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2016 med plan 2017-2018 
(beslutad av kommunstyrelsen 22 februari 2016) 

 Leveransavtal e-tjänstplattform (undertecknad juni 2009) 

 Mall för systemförvaltningsavtal (daterad 2010-03-31) 

 Nulägesanalys av arbetet med digitalisering i Sundbybergs stad (daterad 2015-08-
20) 

 Projektbeställning – Lokal digital agenda (daterad 2016-06-23) 

 Reglemente för kommunstyrelsen (antaget av kommunfullmäktige den 14 
december 2015) 

 Reglemente för stadsmiljö- och tekniska nämnden (antaget av kommunfullmäktige 
den 24 november 2015)  

 Stadens självutvärdering i eBlomlådan (daterad 2016-02-25) 

 Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsplan 2016 (daterad 2016-02-04) 

 Sundbybergs stads vision 2020 (antagen av fullmäktige 26 maj 2008) 

 Sveriges kommuner och landstings handlingsplan Digitala vägen till 
morgondagens välfärd (daterad januari 2013) 

 Sveriges kommuner och landstings Strategi för eSamhället (2011-04-29) 

 Systemförvaltningsmodell (daterad 2010-03-30) 
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Bilaga 2 Översikt e-tjänster 

 
E-tjänst Ansvarig nämnd 

E-faktura Kommunstyrelsen 

Felanmälan  

Synpunkter och klagomål  

Barnomsorg och utbildning  

Ansöka om förskoleplats Förskolenämnden 

Säga upp förskoleplats Förskolenämnden 

Bevara platserbjudande Förskolenämnden 

Lämna inkomstuppgift Förskolenämnden 

Lämna in schema för barnomsorg Förskolenämnden 

Bygga, bo och miljö  

Boendeparkering Byggnads- och tillståndsnämnden 

Radonmätning Byggnads- och tillståndsnämnden 

Vattenmätarställning Byggnads- och tillståndsnämnden 

Kultur och fritid  

Boka lokal  Kultur- och fritidsnämnden 

Musikskola, teaterstudio och dansstudio Kultur- och fritidsnämnden 

Barnteater Kultur- och fritidsnämnden 

Näringsliv  

Anmälningar som rör det befintliga 
serveringstillståndet 

Kommunstyrelsen 
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Bilaga 3 Sammanställning av handlingsplanens 32 initiativ 

Sammanställningen nedan är hämtad från Digitala vägen till morgondagens välfärd – 
handlingsplan för e-samhället 2013-2015  och beskriver de 32 initiativ för uppfyllande av 
de tre övergripande målen. Vi har valt ut de mål som direkt berör kommuner. 
 

Övergripande 
mål                               
 

Enklare vardag för 
privatpersoner och 
företag 

Smartare och öppnare 
förvaltning stödjer 
innovation och 
delaktighet 

Högre kvalitet och 
effektivitet i 
verksamheten 

Program-
område 

Gemensamma 
funktioner och 
tjänster 
 

Mina meddelanden 
Samtliga kommuner, 
landsting och regioner 
erbjuder privatpersoner 
och företag möjlighet att 
motta integritetskänsliga 
meddelanden via en säker 
digital brevlåda 

Öppna data 
Antalet öppna och 
kvalitetssäkrade datakällor 
från kommuner, landsting 
och regioner som finns 
lättillgängliga för 
tjänsteutvecklare har 
årligen fördubblats. 
 
E-arkiv 
Samtliga kommuner, 
landsting och regioner har 
påbörjat införande av e-
arkiv. Mer än hälften har 
implementerat e-arkiv och 
påbörjat anslutning av 
verksamhetssystem. 
 
Dela öppna lösningar 
Alltfler kommuner, landsting 
och regioner använder i 
större utsträckning 
lösningar som bygger på 
etablerade standarder och 
öppen källkod. 
 

Servicejämförare 
Merparten av alla 
kommuner, landsting och 
regioner har digitalt 
tillgängliggjort jämförelsetal 
för att den enskilde enkelt 
ska kunna jämföra olika 
offentligt finansierade 
verksamheter på 
enhetsnivå. 
 

Effektiv it-drift 
Merparten av alla 
kommuner, landsting och 
regioner ingår i regionala 
eller andra typer av kluster 
för gemensam drift och 
förvaltning av it-system och 
löne- och 
ekonomiadministration. 
 
E-handel 
Merparten av alla 
kommuner, landsting och 
regioner upphandlar 
elektroniskt. 
 
Digital kommunikation 
som huvudkanal 
Digital kommunikation är 
huvudkanal för merparten 
av alla kommuner, 
landsting och regioner i 
deras kontakter med 
privatpersoner och 
företag. 
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Skola och lärande Tillgång till modern och 
öppen it-infrastruktur för 
lärande 
Alla elever och lärare har 
tillgång till moderna verktyg 
och internet. 
 
Enklare och effektivare 
skoladministration  
En gemensam upphandling 
av ramavtal för öppna och 
effektiva skoladministrativa 
system har genomförts och 
merparten av alla kommuner 
har gemensamt avropat 
dessa. 
 

  

Näringsliv och 
arbete 

En gemensam ingång 
för företagare 
Merparten av alla kommuner 
har tagit initiativ till att helt 
eller delvis ansluta sig till 
verksamt.se och 
tjänstedirektivet är uppfyllt av 
samtliga kommuner. 

Enklare hantering av 
ekonomiskt bistånd 
Digital informations-
inhämtning för ekonomiskt 
bistånd är etablerat i 
merparten av alla kommuner. 
 
Förenkla matchning för jobb 
Merparten av alla kommuner 
använder webbaserade 
matchningstjänster för jobb. 

 

 

Samhällsbyggnad, 
transporter och 
miljö 

 Digital beräkningstjänst 
för miljöbalkstaxa 
Merparten av alla kommuner 
använder den digitala 
beräkningstjänsten för 
miljöbalkstaxa. 
 

 

Demokrati och 
delaktighet 

 Medborgardialog med stöd 
av it 
Merparten av alla kommuner, 
landsting och regioner 
använder sig av digitala 
verktyg för att utveckla 
dialogen med medborgare. 
 

Digitalisering av 
nämndadministration 
Merparten kommuner, 
landsting och regioner har 
digitaliserat 
nämndadministrationen. 

Strukturella 
förutsättningar 
för e-tjänster i 
offentlig 
sektor 

 Bredband 
Merparten av kommuner och 
regioner har tagit fram en 
bredbandsstrategi 
som tillgodoser samhällets 
behov av elektroniska 
tjänster. 

Gemensam it-arkitektur 
Informationssäkerhet 
Det systematiska och 
behovsanpassade arbetet 
med informationssäkerhet 
i kommuner, landsting och 
regioner har förbättrats 
väsentligt. 

 
 
 
  
 
 
 
 

 


