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Förord 
Offentlig sektor har påbörjat utvecklingen av gemensamma digitala tjänster som 
kan användas av alla offentliga förvaltningar med syfte att förenkla för den 
enskilde och effektivisera verksamheten. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) har i denna rapport sammanställt enkätsvar kring anslutningen till de fyra 
nationella digitala tjänsterna e-arkiv, Mina meddelanden, Svensk e-legitimation 
och digital tjänst vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Denna undersökning 
ger en bild av hur dessa fyra tjänster har tagits emot och hur långt utvecklingen 
har kommit inom kommuner, landsting och regioner.  

SKL har i handlingsplanen ”Digitala vägen till morgondagens välfärd” (2013) 
pekat ut dessa fyra nationella tjänster som särskilt viktiga för kommuner, 
landsting och regioner att prioritera framöver.  

En viktig pusselbit vid digitalisering av offentlig sektor är att hela flödet, mellan 
medborgare och offentlig förvaltning, ska kunna ske digitalt och att digitala 
tjänster finns som komplement till exempelvis telefon och brev. En säker digital 
brevlåda, där kommunikation från offentlig sektor på ett enkelt sätt når 
medborgaren, är därför ett satsningsområde där tjänsten Mina meddelanden är 
under utveckling. 

Även e-arkiv är ett område med stort fokus och ett omfattande utvecklings-
arbete pågår för att kunna långtidsbevara digital information inom offentliga 
organisationer. Digital arkivering säkerställer ett komplett digitalt flöde, och det 
ökar också möjligheterna att utforma digitala informationstjänster där arkiverad 
information blir mer lättillgänglig för den enskilde.  

Att kunna legitimera sig och skriva under ansökningar och liknande på ett 
förtroendeingivande, smidigt och samtidigt säkert sätt är också en förutsättning 
för en komplett digital kedja. Idag finns ett antal leverantörer av olika typer av 
e-legitimation men kommuner och landstings avtal med dessa leverantörer 
upphör att gälla den 30 juni 2016. E-legitimationsnämnden har fått i uppdrag av 
regeringen att ta fram en lösning, Svensk e-legitimation, för säker och 
tillgänglig åtkomst till e-tjänster. Svensk e-legitimation kommer att finnas 
tillgänglig för anslutning under 2016. 

Vidare är informationstillgång en utmaning i dagens samhälle och kraven på 
tillgänglighet och enkelhet i informationssökning är stor. Därför har en digital 
tjänst för effektiv informationsförsörjning vid handläggning av ekonomiskt 
bistånd utvecklats för att ge biståndshandläggare på svenska kommuner tillgång 
till information från ett flertal system. Denna tjänst har driftsatts av ett stort 
antal organisationer och används i hög utsträckning vid handläggning av 
biståndsärenden.  
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Sammanfattning 
Denna rapport ger en bild av landsting, regioner och kommuners anslutning till 
fyra förvaltningsgemensamma och nationella digitala tjänster för offentlig 
sektor i Sverige. De fyra gemensamma tjänsterna är e-arkiv, Mina 
meddelanden, Svensk e-legitimation och samt digital tjänst vid handläggning av 
ekonomiskt bistånd. Samtliga kommuner, landsting och regioner har tillfrågats 
kring anslutning till dessa tjänster i en enkät som genomfördes av SKL under 
december 2014 och januari 2015. 

Koppling mellan utveckling och antal invånare 

En tydlig trend som gäller samtliga tjänster är att det finns en koppling mellan 
utveckling inom dessa områden och antal invånare. Landsting, regioner och 
större kommuner, har kommit längst i sin utveckling inom dessa områden 
medan initiativkraften tycks minska i takt med invånarantalet. En bild av en 
långtgående samverkan i form av gemensamma upphandlingar och projekt 
framträder som en lösning för mindre organisationer medan större 
organisationer tycks föredra att samverka främst genom utbyte av information. 
De större organisationerna tenderar att hantera upphandling och implementation 
enskilt inom sin egen organisation. 

Mogna och omogna tjänster 

Den tjänst som framträder som mest mogen och har störst spridning inom 
kommuner är digital tjänst vid handläggning av ekonomiskt bistånd medan 
Mina meddelanden och framförallt Svensk e-legitimation fortfarande är i ett 
tidigt stadie såväl tekniskt som gällande takten i införandet. En majoritet av 
respondenterna har på frågan om tidplan för införande av Mina meddelanden 
och Svensk e-legitimation angett svarsalternativet ”vet ej”.   

Två tredjedelar av landsting och regioner har driftsatt e-arkiv medan endast tre 
kommuner, varav två storstadskommuner har kommit så långt i utvecklingen av 
e-arkiv. Undantaget är Ale kommun som på eget initiativ har driftsatt e-arkiv.  

Viljan att samverka kring införandet av e-arkiv genom gemensamt projekt och 
gemensamt avrop ökar i takt med att kommunstorleken minskar.  För att 
underlätta anskaffningen av e-arkiv har SKL Kommentus inköpscentral, 
upprättat ett ramavtal för e-arkiv som kommuner, landsting och regioner samt 
kommunala bolag kan avropa från. En femtedel av organisationerna avser att 
avropa från ramavtalet under 2015 och 2016.  

Från planering till driftsättning 

Enkätens resultat visar på att organisationer driftsätter en tjänst inom två år från 
det att beslut har fattats att införa tjänsten. Det visar resultatet från Mina 
meddelanden, Svensk e-legitimation och digital tjänst vid handläggning av 
ekonomiskt bistånd där en stor majoritet av respondenterna antingen anger att 
de planerar att ha tjänsten i drift innan 2016 eller att organisationen ännu inte 
fattat något beslut kring tidplan för införande. E-arkiv utmärker sig gentemot de 
övriga tjänsterna i och med att en större andel respondenter anger att de planerar 
att ha e-arkiv i drift först år 2016 eller senare. En anledning kan vara att 
införandet av e-arkiv är ett större åtagande än att införa en enskild tjänst varför 
ledtiden från beslut till införande kan bli längre jämfört med de andra tjänsterna 
vilket också påverkar svaren.  



Utmaningar 

När det gäller utmaningar framträder e-arkiv som en stor utmaning där så gott 
som samtliga organisationer ser utmaningar kring införandet. Inom de tre andra 
områden som enkäten täckt är det en mer jämn fördelning av organisationer 
som ser utmaningar och organisationer som inte anser att införandet är 
förknippat med utmaningar. Vanligaste utmaningarna som organisationer ser 
kring införandet av respektive tjänst är bristande resurser, bristande kompetens 
och låg prioritet i organisationen. Fler stora organisationer ser utmaningar med 
att ansluta till mina meddelanden jämfört med små organisationer. Dock är 
bristande resurser en betydligt större utmaning för mindre organisationer än för 
större organisationer.  



Inledning 
Denna rapport ger en överblick över utvecklingen av fyra gemensamma digitala 
tjänster inom landsting, regioner och kommuner i Sverige. Rapporten baseras på 
en enkätstudie som besvarades från december 2014 till och med januari 2015. 
Enkätstudien är uppdelad i fyra områden: e-arkiv, Mina meddelanden, Svensk 
e-legitimation samt digital tjänst vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 
Enkäter gällande e-arkiv, Mina meddelanden och Svensk e-legitimation 
skickades till alla kommuner (290) samt landsting och regioner (20) i Sverige.  
Enkätdelen gällande digital tjänst vid handläggning av ekonomiskt bistånd 
skickades till landets alla kommuner (290). Samtliga organisationer som 
besvarade en eller flera frågor för de olika områdena redovisas i bilaga, 1, 3 och 
6.  Enkätens svarsfrekvens varierar för olika delar i enkäten, svarsfrekvenserna 
redovisas därför i samband med enskilda frågor och i appendix 1. 

Resultaten och analysen av enkäten beskrivs i denna rapport och dess bilagor. 
En storleksindelning av organisationerna har gjorts för att möjliggöra analys 
gentemot invånarantal. Följande indelning har används:  

•   ≥ 100 000 invånare 
•   50 000 – 99 999 invånare 
•   20 000 – 49 999 invånare 
•   10 000 – 19 999 invånare 
•   < 10 000 invånare 

I de flesta frågor visas statistik per svarsalternativ samt svarsandel indelat efter 
antal invånare i kommuner, landsting och regioner, detta gäller dock inte för 
frågor där en stor andel av respondenterna valt svarsalternativet ”vet ej”. 
Anledningen till detta är att det inte går att utläsa någon värdefull information 
uppdelat efter antal invånare när ett så stort antal inte har angett något tydligt 
svar. Detta gäller främst Mina meddelanden och Svensk e-legitimation. 



E-arkiv 
Frågorna om e-arkiv skickades till arkivchefer i kommuner, landsting och 
regioner. Resultatet visar att endast ett fåtal organisationer har e-arkiv i drift 
idag medan det i över hälften av organisationerna finns en stor osäkerhet kring 
när e-arkiv kommer att införas. Detta indikerar att en digital kedja för 
information/dokument inte kommer kunna vara fullständig i närtid.  

Organisationer som har eller planerar för att ha ett e-arkiv i drift i sin 
verksamhet 

Undersökningen visar att 6 procent av organisationerna har ett e-arkiv i drift 
idag. 4 procent planerar att ha ett e-arkiv i drift 2015 medan 20 procent planerar 
att ha e-arkiv i drift 2016. 31 procent av organisationerna planerar att ha ett e-
arkiv i drift senare än 2016. 

 
Figur 1. Planerar att ha e-arkiv i drift i verksamheten (svarsfrekvens 90 procent) 

Större delen av de organisationer som har e-arkiv i drift i dag är landsting och 
regioner, bland de 6 procent som svarade att de har e-arkiv i drift i dag 
utgjordes 81 procent av landsting och regioner. Andel landsting och regioner 
som har e-arkiv i drift idag är 68 procent medan det bland kommuner enbart är 
1 procent som har e-arkiv i drift.  

 
Figur 2. Antal organisationer som har e-arkiv i drift (svarsfrekvens 90 procent) 
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Fler stora och medelstora organisationer har eller planerar att ha e-arkiv i drift 
under det närmsta året jämfört med mindre organisationer. Det finns även ett 
samband mellan osäkerheten för införande av e-arkiv och invånarantal där 
andelen ”vet ej”-svar ökar i takt med att antalet invånare minskar.  

 
Figur 3. Organisationer som planerar att ha e-arkiv i drift indelat efter antal invånare 

(svarsfrekvenser se appendix 1) 
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Kartan nedan visar kommuner som har och planerar att ha e-arkiv i drift.  

 
Figur 4. Kommuner som planerar att ha e-arkiv i drift 
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Samverkan e-arkiv 

Samverkan har identifierats som en stark framgångsfaktor i utvecklingen av en 
digital förvaltning, framförallt för mindre organisationer. I linje med detta har 
SKL Kommentus inköpscentral, på uppdrag av SKL, upphandlat ett ramavtal 
för e-Arkiv som kommuner, landsting och regioner samt kommunala bolag kan 
avropa från. Ramavtalet upprättades 2013 och gäller till och med 2016. Förutom 
allmänna frågor kring e-arkiv har även frågor kring avrop från detta ramavtal 
inkluderats i rapporten.  

Andelen organisationer som har avropat från SKL Kommentus ramavtal för e-
arkiv är 2 procent. Under 2015 och 2016 planerar 20 procent av organisa-
tionerna att avropa från ramavtalet.  

 
Figur 5. Organisationer som avser att avropa från SKL Kommentus ramavtal 

(svarsfrekvens 91 procent) 

21 procent av de största organisationerna planerar att avropa från ramavtalet 
under 2015 och 2016. Av organisationer mellan 20 000-99 999 invånare avser 
ungefär en tredjedel att avropa från ramavtalet under nästkommande två åren. 
Bland organisationer med färre än 10 000 invånare går det inte att utläsa något 
tydligt resultat eftersom osäkerheten i och med antal ”vet ej”-svar är alltför stor. 
I likhet med frågan om e-arkiv i drift ökar osäkerheten kring om ett avrop 
kommer att göras i takt med att antal invånare minskar.  

 
Figur 6. Organisationer som avser att avropa från SKL Kommentus ramavtal indelat efter 

antal invånare (svarsfrekvenser se appendix 1.) 
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Det är vanligast att organisationer avser att samverka kring införandet av e-
arkiv, vilket framgår i figur 6. Enbart 6 procent av organisationerna avser inte 
att samverka medan en tredjedel inte vet om de avser att samverka eller ej.  

 
Figur 7. Avser att samverka med andra organisationer vid införandet av e-arkiv 

(svarsfrekvens 90 procent) 

Det verkar inte finnas något starkt samband mellan organisationsstorlek och 
organisationer som avser att samverka med andra organisationer kring 
införandet av e-arkiv. I organisationer av alla storlekar anger fler än hälften att 
det finns intresse av att samverka kring införandet av e-arkiv. 

 
Figur 8. Organisationer som avser att samverka med andra organisationer vid införandet 

av e-arkiv indelat efter antal invånare (svarsfrekvens 90 procent) 
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Organisationer som svarat vet ej uppgår till omkring en tredjedel.  
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Figur 9. Hur organisationer avser att samverka (svarsfrekvens 55 procent) 

Det framgår tydligt av figur 9 att stora organisationer främst vill samverka 
genom utbyte av erfarenheter medan mindre organisationer vill ha en närmare 
samverkan med gemensamma projekt och avrop eller gemensam nämnd eller 
förbund för e-arkiv. Omkring en fjärdedel av organisationerna har svarat vet ej 
och osäkerheten kring samverkan är relativt jämt fördelat mellan organisa-
tionerna, oavsett storlek. 

 

 
Figur 10. Hur organisationer avser att samverka, organisationer uppdelade efter antal 

invånare (svarsfrekvenser se appendix 1.) 
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Utmaningar med e-arkiv 

Nästan samtliga organisationer ser utmaningar förknippade med införandet av 
e-arkiv.  

 
Figur 11. Utmaningar kring att införa e-arkiv (svarsfrekvens 90 procent) 

Det område som flest organisationer anser är utmanande vid införande av e-
arkiv är bristande resurser (89 procent). Även bristande kompetens (67 procent) 
och låg prioritet i organisationen (52 procent) är vanliga utmaningar. En 
femtedel av organisationerna ser upphandlingsfrågor som ett utmaningsområde 
vid införande av e-arkiv.    

 
Figur 12. Utmaningar med att ansluta till tjänsten e-arkiv (svarsfrekvens 86 procent) 
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för ett införande anges också som en utmaning samt de stora kostnader som 
införandet medför. Samtliga kommentarer finns redovisade i bilaga 2.  

 
Figur 13. Utmaningar med att ansluta till tjänsten e-arkiv organisationer indelat efter antal 

invånare (svarsfrekvenser se appendix 1.) 
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Mina meddelanden 
Med tjänsten Mina meddelanden kan myndigheter, kommuner, landsting och 
regioner skicka post digitalt till privatpersoner och företag. Mottagaren får 
posten säkert och samlat i en egen digital brevlåda och kan öppna och läsa den 
oberoende av tid och plats. 

Tjänsten har tagits fram i ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och 
Tillväxtverket. SKL har till uppgift att stötta medlemmarna i att ansluta till 
tjänsten. Regeringen har som mål att samtliga statliga myndigheter ska vara 
anslutna till Mina meddelanden senast 2017. 

Anslutning till Mina meddelanden 

Endast 1 procent av de svarande organisationerna är idag redan anslutna till 
Mina meddelanden och 37 procent planerar att ansluta till Mina meddelanden 
under de kommande två åren. Fler än hälften anger att de inte vet när anslutning 
kommer att ske.  

 
Figur 14. Planerad anslutning till Mina meddelanden (svarsfrekvens 66 procent) 

Planerna för att ansluta till Mina meddelanden är något mer definierade ibland 
organisationer med 50 000 invånare eller fler där drygt hälften har en tidsplan 
medan knappt hälften svarar att de inte vet. Bland kommuner med färre än 
50 000 invånare svarar minst 60 procent att de inte vet när anslutning kommer 
att ske.  
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Figur 15. Planerad anslutning till Mina meddelanden uppdelat efter invånarantal 
(svarsfrekvens se appendix 1) 

Kartan nedan visar kommuner som har och planerar att ha Mina meddelanden i 
drift. 
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Figur 16. Planerad anslutning bland kommuner till Mina meddelanden 

Det råder en osäkerhet kring antalet ärendetyper/flöden som organisationerna 
planerar att ansluta till Mina meddelanden inom två år efter att den första 
anslutningen gjorts. En övervägande majoritet (72 procent) vet inte hur många 
ärendetyper/flöden de planerar att ansluta. 17 procent planerar att ansluta 1-5 
ärendetyper/flöden och 6 procent planerar att ansluta mellan 6 och 10 
ärendetyper.  

 
Figur 17. Antal planerade ärendetyper/flöden anslutna till Mina meddelanden inom två år 

(svarsfrekvens 65 procent) 

Ungefär tre fjärdedelar av kommuner med färre än 50 000 invånare vet hur 
många ärendetyper/flöden som kommer anslutas till Mina meddelanden inom 
två år från första anslutning medan större organisationer har en något mer säker 
prognos, knappt 60 procent anger ’vet ej’ på frågan om antalet ärende-
typer/flöden som planeras ansluta till Mina meddelanden. De organisationer 
som har angett ett antal har i de flesta fall angett att upp till fem tjänster 
kommer vara anslutna inom två år från första anslutning. 

 
Figur 18. Antal planerade ärendetyper/flöden anslutna till Mina meddelanden inom två år 

uppdelat efter invånarantal (svarsfrekvens se appendix 1) 

 

1%

17%

6%

1%

2%

72%

0% 20% 40% 60% 80%

0

1-5

6-10

11-20

Fler

Vet ej

Hur många ärendetyper/flöden planerar ni att ansluta 
till Mina meddelanden inom två år efter att den första 

anslutningen gjorts?

27%

9%
5%

59%

24%

8%
4%

8%

56%

15%
9%

2%

74%

3%
11%

6%
2% 2%

78%

20%

2%
2%

76%

0%

20%

40%

60%

80%

0 1-5 6-10 11-20 Fler Vet ej

Hur många ärendetyper/flöden planerar ni att ansluta till Mina meddelanden 
inom två år efter att den första anslutningen gjorts?

≥100 000inv 50 000 – 99 999 inv 20 000 – 49 999 inv 10 000 – 19 999 inv <10 000 inv



 

Utmaningar med anslutning till Mina meddelanden 

Knappt två tredjedelar (63 procent) av respondenterna ser utmaningar med att 
ansluta till Mina meddelanden medan 37 procent anger att de inte ser 
utmaningar med att ansluta till Mina meddelanden.  

 
Figur 19. Utmaningar med att ansluta till Mina meddelanden (svarsfrekvens 64 procent) 

Organisationer med många invånare ser i större utsträckning utmaningar med 
att ansluta till Mina meddelanden. Bland organisationer med fler än 100 000 
invånare ser 91 procent utmaningar med att ansluta medan bland organisationer 
med färre än 10 000 invånare ser ungefär hälften utmaningar med att ansluta till 
Mina meddelanden.  

 

Figur 20. Utmaningar med att ansluta till Mina meddelanden uppdelat efter invånarantal 
(svarsfrekvens se appendix 1) 

De största utmaningsområdena anses med god marginal vara låg prioritet i 
organisationen (72 procent) följt av bristande resurser (61 procent). Därefter 
anges bristande kompetens (33 procent) och endast 15 procent anger upphand-
lingsfrågor som en utmaning.  

63%

37%

Ser ni några utmaningar med att ansluta till 
Mina meddelanden?

Ja Nej

91%

65%

63%

59%

49%

9%

8%

37%

36%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

≥100 000 

50 000 – 99 999 

20 000 – 49 999 

10 000 – 19 999 

<10 000 

Ser ni några utmaningar med att ansluta till Mina 
meddelanden?

Ja Nej

Antal invånare



 
Figur 21. Utmaningsområden med att ansluta till Mina meddelanden (svarsfrekvens 40 

procent) 

Vilka utmaningar som ses med att ansluta till Mina meddelanden skiljer sig 
något beroende på invånarantal. Störst skillnad ses i alternativen bristande 
resurser där endast 20 procent av de större organisationerna ser det som en 
utmaning medan 68 procent av de minsta kommunerna ser det som en 
utmaning. Liknande fördelning syns för utmaningen bristande kompetens (10 
procent i invånarantal över 100 000 och 45 procent i invånarantal mindre än 10 
000) Svarsalternativet ”annat” skiljer sig också stort. I de största 
organisationerna svarar 60 procent annat medan samma svarsalternativ endast 
valts av 5 procent av de minsta organisationerna. Låg prioritet anses vara en 
utmaning av för minst 50 procent av organisationerna, oavsett storlek.  

De kommentarer i fritext som angetts i anslutning till denna fråga lyfter 
framförallt fram att Mina meddelanden endast tillåter enkelriktad 
kommunikation som ett problem med tjänsten vilket minskar dess nytta.  
Interna utmaningar som nämns är främst inom integration och anpassning till 
redan existerande interna system samt processanpassningar.  Flera respondenter 
lyfter fram att motivationen för medborgare att använda Mina meddelanden är 
låg och att behovet av Mina meddelanden hos medborgare inte finns i dagsläget. 
Samtliga kommentarer finns redovisade i bilaga 4. 

 
Figur 22. Utmaningsområden med att ansluta till Mina meddelanden uppdelat efter 

invånarantal (svarsfrekvens se appendix 1) 
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Svensk E-legitimation 
En ny e-legitimation, Svensk e-legitimation, införs nu och kommer att ersätta 
den nuvarande upphandlade lösningen där avtalet går ut 1 juli 2016.  

Läs mer: http://www.elegnamnden.se/ 

Planerad anslutning till Svensk e-legitimation1 

Drygt hälften av organisationerna ännu inte satt någon tidpunkt för när 
anslutning till Svensk e-legitimation ska ske. Resterande organisationer avser 
att ansluta under 2015 (17 procent) eller 2016 (20 procent) endast ett fåtal anger 
senare som svarsalternativ vilket har likheter med resultaten för anslutning till 
Mina meddelanden, antingen har organisationen lagt upp en plan för anslutning 
eller så har frågan ännu inte behandlats.   

 
Figur 23. Planerat att ansluta Svensk e-legitimation till kommunens e-tjänster 

(svarsfrekvens 66 procent) 

Uppdelat efter invånarantal framgår det att bland kommuner i storleksordningen 
20 000 - 99 999 är det omkring hälften som planerar att ansluta sina e-tjänster 
under 2015 och 2016. Bland organisationer med fler än 100 000 invånare 
planerar 32 procent att ansluta under år 2015 och 2016. Bland kommuner som 
har färre antal invånare än 10 000 svarade ca tre fjärdedelar att de inte vet när de 
planerar att ansluta till tjänsten. Intressant att notera är att det inte är någon 
större skillnad i antal anslutna organisationer beroende på antal invånare.  

                                                        
1 6 procent av respondenterna angav att de är anslutna till tjänsten Svensk e-
legitimation, detta är felaktigt eftersom ingen publik organisation var ansluten till 
tjänsten när enkäten genomfördes.  
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Figur 24. Planerat att ansluta Svensk e-legitimation till kommunens e-tjänster uppdelat 

efter invånarantal (svarsfrekvenser se appendix 1) 
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Kartan nedan visar kommuner som har och planerar att ha Svensk e-
legitimation i drift2. 

  
Figur 25. Kommuner som planerat att ansluta Svensk e-legitimation till kommunens e-

tjänster 

Utmaningar med att ansluta till Svensk e-legitimation 

Fördelningen mellan de organisationer som ser utmaningar med att ansluta till 
Svensk e-legitimation (52 procent) och de som inte ser utmaningar (48 procent) 
är relativt jämn. En anledning kan vara att de organisationer som redan fattat 
beslut också stött på utmaningar i att ansluta sig medan de organisationer som 
ännu inte fattat beslut om tidpunkt för anslutning ej heller behandlat vilka 
utmaningar som kan förekomma.  

                                                        
2 De respondenter som felaktigt angivit att de är anslutna till tjänsten Svensk e-
legitimation är markerade med svarsalternativet vet ej i kartan.  
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Figur 26. Utmaningar med att ansluta till Svensk e-legitimation (svarsfrekvens 62 procent) 

Det finns inget tydligt samband mellan storleken på organisation och andelen 
organisationer som ser utmaningar med att ansluta till Svensk e-legitimation. 
Noterbart är dock att bland organisationer med fler än 100 000 invånare, är 
andelen som ser utmaningar något högre än bland organisationer med färre antal 
invånare.  

 
Figur 27. Utmaningar med att ansluta till Svensk e-legitimation (svarsfrekvenser se 

appendix 1) 

Det vanligaste utmaningsområdet som organisationer ser med att ansluta till 
Svensk e-legitimation är bristande resurser (65 procent), följt av låg prioritet i 
organisationen (55 procent) och bristande kompetens (43 procent). Upphand-
lingsfrågor anses vara en utmaning enligt 19 procent av de svarande.  
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Figur 28. Utmaningsområden kring att ansluta till Svensk e-legitimation  

(svarsfrekvens 36 procent) 

Låg prioritet och bristande resurser är de största utmaningarna bland mindre och 
medelstora organisationer medan de större organisationerna anger att ”annat” är 
den största utmaningen. Fler större kommuner ser också upphandlingsfrågor 
som en utmaning jämfört med mindre kommuner.  

I fritextkommentarer kopplad till frågan om utmaningar är osäkerheten kring 
Svensk e-legitimation ett tydligt orosmoment, samt att kostnaderna förväntas 
öka för den enskilda kommunen jämfört med idag. Att förhållandet till 
befintliga lösningar för digital legitimering, såsom BankID och mobilt BankID 
inte är fullständigt klarlagt skapar en frustration och det uttrycks att det finns 
andra oklarheter kring denna tjänst som påverkar intresset för kommunerna att 
ansluta sig till Svensk e-legitimation. Ett antal påpekar att de redan är anslutna 
till befintliga lösningar och ifrågasätter behovet av ytterligare en lösning3. Det 
anses också från ett antal respondenter att lösningen bidrar till förvirring för 
medborgare när det finns flera olika lösningar tillgängliga för digital 
identifiering. Samtliga kommentarer finns redovisade i bilaga 5. 

                                                        
3 Nuvarande avtal med leverantörer av e-legitimation upphör att gälla den 30 juni 2016 
då ramavtalet EID2008 går ut. Att fortsätta använda befintliga lösningar är därmed inte 
möjligt.  
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Figur 29. Utmaningsområden kring att ansluta till Svensk e-legitimation uppdelat efter 
invånarantal (svarsfrekvenser se appendix 1) 
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Digital tjänst vid handläggning av 
ekonomiskt bistånd  
SKL, Försäkringskassan och CSN har på uppdrag av e-delegationen och i 
samverkan med andra aktörer tagit fram en digital tjänst för handläggare inom 
ekonomiskt bistånd. Tjänsten sammanställer information från fem myndigheter 
och a-kassornas samorganisation. Informationen presenteras för handläggaren i 
verksamhetssystemet eller i en webbtjänst och skapar en förenklad och mer 
säker handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd.  

Läs mer: 

http://www.skl.se/socialomsorgstod/ekonomisktbistandforsorjning/tjanstekono
misktbistand.2998.html 

Operativ användning av digital tjänst för handläggare inom ekonomiskt 
bistånd 

Resultatet visar att denna tjänst kommer att vara i operativ användning i mer än 
hälften av de svarande organisationerna innan 2015 är slut. 19 procent har redan 
tjänsten i drift medan 47 procent avser att ha tjänsten i drift senast under 2015. 
Ett fåtal planerar att driftsätta tjänsten under 2016 eller senare medan 31 procent 
anger att de inte vet när tjänsten kommer att användas operativt.  

 
Figur 30. Planerar att använda digital tjänst för handläggare inom ekonomiskt bistånd 

(svarsfrekvens 80 procent) 

Inom den näst största kommungruppen (50 000 till 99 999 invånare) är det 
störst andel kommuner som redan har den digitala tjänsten för handläggare 
inom ekonomiskt bistånd i drift. Inom den största kommungruppen planerar 91 
procent att ha tjänsten i drift senast 2015 och bland de minsta kommunerna 
avser 50 procent att ha tjänsten i drift senast 2015. Osäkerheten om när tjänsten 
kommer att vara i drift är större bland kommuner med färre antal invånare. 
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Figur 31. Planerar att använda digital tjänst för handläggare inom ekonomiskt bistånd 

uppdelat efter invånarantal (svarsfrekvenser se appendix 1) 
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Kartan nedan visar kommuner som har och planerar att använda digital tjänst 
för handläggare inom ekonomiskt bistånd. 

 
Figur 32. Kommuner som planerar att använda digital tjänst för handläggare inom 

ekonomiskt bistånd  
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Nästan hälften (45 procent) av de svarande uppskattar att mellan 101-500 
slagningar (sökningar i tjänsten) per månad kommer att göras mot tjänsten när 
den är i full drift. 24 procent anger färre än så och ungefär 29 procent anger att 
501-1000 eller så mycket som 1001-10 000 slagningar kommer att göras mot 
tjänsten. 2 procent anger fler än 10 000 slagningar per månad.  

 
Figur 33. Uppskattning av antalet slagningar mot digital tjänst för handläggare inom 

ekonomiskt bistånd i full drift (svarsfrekvens 78 procent) 

Antalet slagningar mot tjänsten uppdelat efter invånarantal visar att de med flest 
invånare också gör flest slagningar, och att antalet slagningar minskar i takt med 
att antalet invånare sjunker.  

 
Figur 34. Uppskattning av antalet slagningar mot digital tjänst för handläggare inom 

ekonomiskt bistånd i full drift uppdelat efter invånarantal (svarsfrekvenser se appendix 1) 

Utmaningar kring att ansluta till tjänsten 

Betydligt fler än hälften (70 procent) anser att det inte föreligger några 
utmaningar kring att ansluta till tjänsten medan en tredjedel anger att utma-
ningar finns för anslutning.  
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Figur 35. Utmaningar med att ansluta till tjänsten digital tjänst för handläggare inom 

ekonomiskt bistånd (svarsfrekvens 78 procent) 

Mindre kommuner ser i något större utsträckning att det finns utmaningar kring 
att ansluta till tjänsten.  

 
Figur 36. Utmaningar med att ansluta till tjänsten digital tjänst för handläggare inom 

ekonomiskt bistånd uppdelat efter invånarantal (svarsfrekvenser se appendix 1) 

Den vanligaste utmaningen som kommuner ser kring att ansluta till digital tjänst 
för handläggare inom ekonomiskt bistånd är bristande resurser, detta anses vara 
en utmaning enligt 60 procent av de svarande. Upphandlingsfrågor och låg 
prioritet i organisationen anses vara en utmaning i cirka en fjärdedel av organi-
sationerna medan bristande kompetens anges som utmaning av 15 procent.  

30%

70%

Ser ni några utmaningar kring att ansluta till tjänsten?

Ja Nej

8%

15%

30%

27%

35%

92%

85%

70%

66%

65%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

>=100 000

50 000 – 99 999

20 000 – 49 999 

10 000 – 19 999 

<10 000

Ser ni några utmaningar kring att ansluta till tjänsten?

Ja Nej



 
Figur 37. Utmaningsområden med tjänsten digital tjänst för handläggare inom ekonomiskt 

bistånd (svarsfrekvens 22 procent) 

En hög kostnad för anslutning anges av flera respondenter som en utmaning. 
Anpassningar och kompatibilitet med befintliga system nämns också i fritext-
kommentarerna kopplade till utmaningar med tjänsten. Ett fåtal anger att man 
har liknande tjänster som kommunen är nöjda med alternativt att det är oklart 
kring hur befintliga tjänster och denna tjänst kan samexistera. Samtliga 
kommentarer finns redovisade i bilaga 7. 
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Bilaga	  1.	  Organisationer	  som	  besvarade	  en	  eller	  flera	  frågor	  om	  e-‐‑
arkiv	  
	  
Ale	  kommun	  
Alingsås	  kommun	  
Alvesta	  kommun	  
Arboga	  kommun	  
Arjeplogs	  kommun	  
Arvidsjaurs	  
kommun	  
Arvika	  kommun	  
Askersunds	  
kommun	  
Avesta	  kommun	  
Bengtsfors	  
kommun	  
Bergs	  kommun	  
Bjuvs	  kommun	  
Bodens	  kommun	  
Bollebygds	  
kommun	  
Bollnäs	  kommun	  
Borgholms	  
kommun	  
Borlänge	  kommun	  
Borås	  stad	  
Boxholms	  kommun	  
Bromölla	  kommun	  
Burlövs	  kommun	  
Båstads	  kommun	  
Dals-‐‑Eds	  kommun	  
Danderyds	  
kommun	  
Degerfors	  kommun	  
Dorotea	  kommun	  
Eda	  kommun	  
Ekerö	  kommun	  
Eksjö	  kommun	  
Emmaboda	  
kommun	  
Enköpings	  
kommun	  
Eskilstuna	  kommun	  
Eslövs	  kommun	  
Fagersta	  kommun	  
Falköpings	  
kommun	  
Falu	  kommun	  
Filipstads	  kommun	  
Finspångs	  kommun	  
Flens	  kommun	  

Forshaga	  kommun	  
Färgelanda	  
kommun	  
Gagnefs	  kommun	  
Gislaveds	  kommun	  
Gnesta	  kommun	  
Gnosjö	  kommun	  
Grums	  kommun	  
Grästorps	  kommun	  
Gullspångs	  
kommun	  
Gällivare	  kommun	  
Gävle	  kommun	  
Göteborgs	  stad	  
Götene	  kommun	  
Habo	  kommun	  
Hagfors	  kommun	  
Hallsbergs	  
kommun	  
Hallstahammars	  
kommun	  
Halmstads	  
kommun	  
Hammarö	  kommun	  
Haninge	  kommun	  
Haparanda	  stad	  
Heby	  kommun	  
Hedemora	  
kommun	  
Helsingborgs	  stad	  
Hjo	  kommun	  
Hofors	  kommun	  
Huddinge	  kommun	  
Hudiksvalls	  
kommun	  
Hultsfreds	  
kommun	  
Hylte	  kommun	  
Härjedalens	  
kommun	  
Härnösands	  
kommun	  
Härryda	  kommun	  
Hässleholms	  
kommun	  
Höganäs	  kommun	  
Högsby	  kommun	  
Höörs	  kommun	  

Jokkmokks	  
kommun	  
Järfälla	  kommun	  
Jönköpings	  
kommun	  
Kalix	  kommun	  
Kalmar	  kommun	  
Karlsborgs	  
kommun	  
Karlshamns	  
kommun	  
Karlskoga	  kommun	  
Karlskrona	  
kommun	  
Karlstads	  kommun	  
Katrineholms	  
kommun	  
Kils	  kommun	  
Kinda	  kommun	  
Kiruna	  kommun	  
Klippans	  kommun	  
Knivsta	  kommun	  
Kramfors	  kommun	  
Kristianstads	  
kommun	  
Krokoms	  kommun	  
Kungsbacka	  
kommun	  
Kungsörs	  kommun	  
Kungälvs	  kommun	  
Köpings	  kommun	  
Laholms	  kommun	  
Landskrona	  stad	  
Laxå	  kommun	  
Lekebergs	  kommun	  
Leksands	  kommun	  
Lerums	  kommun	  
Lessebo	  kommun	  
Lidingö	  stad	  
Lidköpings	  
kommun	  
Lilla	  Edets	  kommun	  
Lindesbergs	  
kommun	  
Linköpings	  
kommun	  
Ljungby	  kommun	  
Ljusdals	  kommun	  
Lomma	  kommun	  

Ludvika	  kommun	  
Luleå	  kommun	  
Lunds	  kommun	  
Lycksele	  kommun	  
Lysekils	  kommun	  
Malmö	  stad	  
Malung-‐‑Sälens	  
kommun	  
Malå	  kommun	  
Mariestads	  
kommun	  
Markaryds	  
kommun	  
Marks	  kommun	  
Melleruds	  kommun	  
Mjölby	  kommun	  
Mora	  kommun	  
Motala	  kommun	  
Mullsjö	  kommun	  
Munkedals	  
kommun	  
Munkfors	  kommun	  
Mölndals	  stad	  
Nacka	  kommun	  
Nora	  kommun	  
Norbergs	  kommun	  
Norrköpings	  
kommun	  
Norrtälje	  kommun	  
Norsjö	  kommun	  
Nybro	  kommun	  
Nykvarns	  kommun	  
Nyköpings	  
kommun	  
Nynäshamns	  
kommun	  
Nässjö	  kommun	  
Ockelbo	  kommun	  
Olofströms	  
kommun	  
Orsa	  kommun	  
Orust	  kommun	  
Osby	  kommun	  
Oskarshamns	  
kommun	  
Ovanåkers	  
kommun	  
Oxelösunds	  
kommun	  



Pajala	  kommun	  
Partille	  kommun	  
Perstorps	  kommun	  
Piteå	  kommun	  
Ragunda	  kommun	  
Region	  Gotland	  
Ronneby	  kommun	  
Rättviks	  kommun	  
Sala	  kommun	  
Salems	  kommun	  
Sandvikens	  
kommun	  
Sigtuna	  kommun	  
Simrishamns	  
kommun	  
Sjöbo	  kommun	  
Skara	  kommun	  
Skellefteå	  kommun	  
Skinnskattebergs	  
kommun	  
Skurups	  kommun	  
Skövde	  kommun	  
Smedjebackens	  
kommun	  
Sollefteå	  kommun	  
Sollentuna	  
kommun	  
Solna	  stad	  
Sorsele	  kommun	  
Sotenäs	  kommun	  
Staffanstorps	  
kommun	  
Stenungsunds	  
kommun	  
Stockholms	  stad	  
Storfors	  kommun	  
Storumans	  
kommun	  
Strängnäs	  kommun	  
Strömstads	  
kommun	  
Strömsunds	  
kommun	  
Sundbybergs	  stad	  
Sundsvalls	  
kommun	  

Surahammars	  
kommun	  
Svalövs	  kommun	  
Svedala	  kommun	  
Svenljunga	  
kommun	  
Säffle	  kommun	  
Säters	  kommun	  
Sävsjö	  kommun	  
Söderhamns	  
kommun	  
Söderköpings	  
kommun	  
Södertälje	  kommun	  
Sölvesborgs	  
kommun	  
Tanums	  kommun	  
Tibro	  kommun	  
Tidaholms	  
kommun	  
Tierps	  kommun	  
Timrå	  kommun	  
Tjörns	  kommun	  
Tomelilla	  kommun	  
Torsby	  kommun	  
Torsås	  kommun	  
Tranemo	  kommun	  
Tranås	  kommun	  
Trelleborgs	  
kommun	  
Trollhättans	  stad	  
Trosa	  kommun	  
Tyresö	  kommun	  
Uddevalla	  kommun	  
Ulricehamns	  
kommun	  
Umeå	  kommun	  
Upplands	  Väsby	  
kommun	  
Upplands-‐‑Bro	  
kommun	  
Uppsala	  kommun	  
Uppvidinge	  
kommun	  
Vadstena	  kommun	  

Vaggeryds	  
kommun	  
Vallentuna	  
kommun	  
Vansbro	  kommun	  
Vara	  kommun	  
Varbergs	  kommun	  
Vaxholms	  stad	  
Vellinge	  kommun	  
Vetlanda	  kommun	  
Vilhelmina	  
kommun	  
Vimmerby	  
kommun	  
Vindelns	  kommun	  
Vingåkers	  kommun	  
Vårgårda	  kommun	  
Vänersborgs	  
kommun	  
Vännäs	  kommun	  
Värmdö	  kommun	  
Värnamo	  kommun	  
Västerviks	  
kommun	  
Västerås	  stad	  
Växjö	  kommun	  
Ydre	  kommun	  
Ystads	  kommun	  
Åre	  kommun	  
Årjängs	  kommun	  
Åsele	  kommun	  
Åtvidabergs	  
kommun	  
Älmhults	  kommun	  
Älvdalens	  kommun	  
Älvsbyns	  kommun	  
Ängelholms	  
kommun	  
Öckerö	  kommun	  
Ödeshögs	  kommun	  
Örebro	  kommun	  
Örkelljunga	  
kommun	  
Örnsköldsviks	  
kommun	  

Östersunds	  
kommun	  
Österåkers	  
kommun	  
Östhammars	  
kommun	  
Östra	  Göinge	  
kommun	  
Överkalix	  kommun	  
Övertorneå	  
kommun	  
Jämtlands	  läns	  
landsting	  
Landstinget	  
Blekinge	  
Landstinget	  
Dalarna	  
Landstinget	  
Gävleborg	  
Landstinget	  i	  
Jönköpings	  län	  
Landstinget	  i	  
Kalmar	  län	  
Landstinget	  i	  
Uppsala	  län	  
Landstinget	  i	  
Östergötland	  
Landstinget	  
Kronoberg	  
Landstinget	  
Sörmland	  
Landstinget	  
Västernorrland	  
Landstinget	  
Västmanland	  
Norrbottens	  läns	  
landsting	  
Region	  Halland	  
(landsting)	  
Region	  Skåne	  
Stockholms	  läns	  
landsting	  
Västerbottens	  läns	  
landsting	  
Västra	  
Götalandsregionen	  
Örebro	  läns	  
landsting	  
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Bilaga 2 Kommentarer till utmaningar kring att införa e-arkiv 

Kommentarer - Utmaningar kring att införa e-arkiv 
Att det är oerhört komplicerat med kravställning för att få ett (1) e-arkiv till samtliga 
verksamhetssystem - men det är ju en fråga om teknisk kompetens och kompetens att skriva 
förfrågningsunderlag. 
Hitta en produkt som tillfredsställer behöver. 
Integrationer mot verksamhetssystem, Rensa information, Klassificera information 
Svårigheter i att överföra information från verksamhetssystem. 
Svårt att se nyttoeffekter, stora kostnader 
Komplex fråga, det finns många system idag varav flera inte är förberedda för e-arkiv, svårt att 
överblicka framtida kostnader, information till samma ärenden finns i flera system m.m. 
Svårt att samarbeta med andra kommuner 
Komplexiteten i införandet 
Omognad inom organisationen inom området informationsförvaltning som helhet 
Införande av e-arkiv kräver samverkan mellan många interna och externa parter för att det ska 
lyckas. Det är en utmaning att skapa en kostnadseffektiv arkiveringsprocess med hög kvalitet med 
så många inblandade parter. 
Att formerna för den digitala lagringen av eArkivet som gör materialet läsbart för alla framtid 
inte känns helt stabila ännu. 
Vi har redan infört e-arkiv och det finns flera utmaningar, får inte plats att rada upp alla här. 
Men t ex bristande resurser (med rätt kompetens) vid leveranser till e-arkivet. 
Medvetenhet om frågan inom organisationen 
Både bristande resurser i ekonomi, personal och kompetens. 
Vi ska först driftsätta ett ärendehanteringssystem, klassificeringsschema och övergå till digitala 
utskick. 
Svårt att få ledningen att förstå vad som krävs för att e-arkiv ska kunna införas 
Det kommer kosta väldigt mycket pengar! 
Organisationen är inte mogen på många sätt. Det saknas en grundläggande struktur. Det handlar 
om så mycket mer än att avropa ett system eller en tjänst. Det handlar om hur 
informationsförsörjning ska ske över tid. 
Samverkan med flera organisationer i denna fråga kan bli en utmaning. Kostnaderna för e-
arkivsystem är en osäkerhetsfaktor. Vi har god kompetens inom vårt arkivförbund som är under 
bildande. 
På grund av tidigare brister i tjänster har vi i nuläget inga möjligheter att ansluta till tjänsten. Vår 
förhoppning är självklart att i framtiden kunna digitalisera arkivet och arbeta med e-arkiv. När, 
är ännu oklart. 
plus att vi har massor att göra innan det är aktuellt att införa e-Arkiv 
Vi håller på att skaffa oss kompetens genom att gå utbildningar i Regionförbundet i Kalmar läns 
regi 
Kostnadsfråga. Det finns inte möjlighet för en mindre kommun att lägga ut en halv miljon varje 
gång vi ska ansluta information från ett verksamhetssystem 
Förhoppningsvis får vi en erfaren konsult, många är på gång nu samtidigt och upphandlar 
konsulter. Annars känns hela projektet i sig som en utmaning, också på ett positivt sätt, och just 
nu finns inga specifika hinder. 
Oklar dokumentstyrning i kommunen skapar dåliga förutsättningar för arkiv  
Vi ser många utmaningar i det här arbetet. Det skulle inte gå att namnge alla. 
Att få till ett regionprojektet i frågan och att regionorganisationen tillsammans med kommunerna 
driver e-arkivfrågan till en bra lösning för alla Dalarnas kommuner 
Krävs en hel del förberedande processarbete som vi inte gjort än  
Vi arbetar med en förstudie kring samverkan om e-arkiv med övriga kommuner i Halland 
(förutom Kungsbacka) samt Region Halland. Denna kommer att vara klar vid årsskiftet. Vi måste 
under en snar framtid utreda lämplig samverkansmodell, nyttoanalys, kompetensbehov etc. 
Tiden för att inhämta kunskap om vilka alternativ som finns.  
Eftersom vi ingår i ett projekt för att skapa en gemensam e-arkivorganisation har vi tillfört 
kompetens i organisationen, satt frågan högt på agendan. Vår utmaning kommer att ligga i själva 
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implementeringsfasen - att frigöra den tid som behövs för implementering 
Bristande förankring 
Leverantörers bristande intresse att åstadkomma exportfunktioner från verksamhetssystem 
Behövs förmodligen samarbete med annan organisation. 
E-arkivering av främst vårdsystem är ofta en stor utmaning som både tar betydande resurser och 
tid i anspråk. 
Införande av e-arkiv och anslutningar till e-arkivet då det är på plats är komplext och 
resurskrävande 
Informationshantering - KLASSA 
Bristande kompetens av teknisk karaktär, t.ex. mappning, export, leverans av komplexa system, 
databaser 
Mycket förberedelser, många olika system att ansluta, varierande "följsamhet" hos 
verksamhetssystemen 
Saknas förståelse för vad ett e-arkiv är och vilka resurser som krävs (personresurser och 
ekonomiska) för att få ett fungerande e-arkiv. Saknas även förståelse för att e-arkiv kräver en 
fungerande arkivorganisation och att informationen måste hanteras på rät sätt redan från 
registrering. Krävs således mycket förarbete innan organisationen är redo för ett e-arkiv.  
Att hinna samordna de ingående organisationerna och få fram resurser före 2017 
Förändring i rutiner vid införande 
Tekniska svårigheter vad gäller avställning från gamla system. I vissa fall svårt att motivera höga 
kostnader för digitala leveranser i jämförelse med t.ex. pappersutskrift. Svårt att förutse 
kostnader för leveranser och drift av system gör det svårt att ge beslutande organ en "prislapp". 
Utmaning kring organisation och resurser för e-arkivet. 
Förvaltningarna är inte redo pga dåliga rutiner/processer. Krävs mycket förarbete i 
förvaltningarna för ett lyckat genomförande(införande).  
Organisation, samverkan även nationellt 
Vi saknar uppdaterade dokumenthanteringsplaner och är just i begrepp att rekrytera en 
arkivarie. 
förståelse av e-arkiv på sikt i de nuvarande dagliga rutinerna och bland de tjänstemän som arbetar 
med dessa 
Tekniskt är inte vår kommun redo för e-arkiv på ett par år, vi arbetar just nu med nytt 
ärendehanteringssystem under 2015 och 2016. 
Det ligger mer utmaning i att skapa förståelse för digital informationshantering bland kommunens 
anställda än kring anslutning till tjänsten. 
En e-arkivlösning är en komplex fråga, vi är fortfarande inte på det klara med om det ska vara 
som produkt eller tjänst etc.  
Vi behöver bli redo och med vi menas det tilltänkta kommunalförbundet, Jämtlands arkivförbund 
(prel. namn), som i sig skall omfatta alla kommuner och landstinget (regionen) för att bli bra. Där 
är ett ev. införande av e-arkiv en del. 
Jag skulle säga att det är lite av varje. En utmaning också är att det är så omfattande och gäller 
många system.  
Vet ej ännu. 
Det efterfrågas i organisationen från förvaltningarna. Kommunledningen skulle kunna vara 
tydligare. Vi har kommit så långt att vi ska genomföra ett pilotprojekt och skapa goda exempel.  
Förståelsen för vad e-arkiv bidrar med för nyttor och vilka krav som ställs på organisationen vid 
ett införande är dålig. 
Till största delen skulle jag vilja säga att resurser är den största utmaningen. Både ekonomiskt och 
mänskligt/kompetensmässigt. När det gäller kompetens är det att det finns för få personer i 
organisationen med rätt eller tillräckligt kompetens. Vilket gör att vi ännu inte ens har haft 
möjlighet att göra det förarbete som skulle behöva göras innan ett införande. T.ex. att införa en 
processorienterad arkivredovisning. Man kan säga att det finns personer i organisationen som 
anser det vara en prioriterad fråga men detta gör ändå inte att den blir prioriterad i sak.  
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Bilaga 3. Organisationer som besvarade en eller flera frågor om Mina medde-
landen och e-legitimation. 

Ale	  kommun	  
Alingsås	  kommun	  
Arvidsjaurs	  
kommun	  
Askersunds	  
kommun	  
Avesta	  kommun	  
Bengtsfors	  
kommun	  
Bodens	  kommun	  
Bollebygds	  
kommun	  
Bollnäs	  kommun	  
Borlänge	  kommun	  
Borås	  stad	  
Botkyrka	  kommun	  
Boxholms	  kommun	  
Bräcke	  kommun	  
Burlövs	  kommun	  
Båstads	  kommun	  
Danderyds	  
kommun	  
Dorotea	  kommun	  
Eda	  kommun	  
Ekerö	  kommun	  
Emmaboda	  
kommun	  
Enköpings	  
kommun	  
Eskilstuna	  kommun	  
Eslövs	  kommun	  
Falkenbergs	  
kommun	  
Falköpings	  
kommun	  
Filipstads	  kommun	  
Finspångs	  kommun	  
Flens	  kommun	  
Färgelanda	  
kommun	  
Gagnefs	  kommun	  
Gnesta	  kommun	  
Grums	  kommun	  
Grästorps	  kommun	  
Gullspångs	  
kommun	  
Gällivare	  kommun	  

Gävle	  kommun	  
Götene	  kommun	  
Habo	  kommun	  
Hagfors	  kommun	  
Hallsbergs	  
kommun	  
Hallstahammars	  
kommun	  
Hammarö	  kommun	  
Haparanda	  stad	  
Heby	  kommun	  
Hedemora	  
kommun	  
Hjo	  kommun	  
Hofors	  kommun	  
Huddinge	  kommun	  
Hultsfreds	  
kommun	  
Hylte	  kommun	  
Håbo	  kommun	  
Hällefors	  kommun	  
Härjedalens	  
kommun	  
Högsby	  kommun	  
Hörby	  kommun	  
Höörs	  kommun	  
Järfälla	  kommun	  
Kalmar	  kommun	  
Karlskoga	  kommun	  
Karlstads	  kommun	  
Katrineholms	  
kommun	  
Kinda	  kommun	  
Kiruna	  kommun	  
Knivsta	  kommun	  
Kristianstads	  
kommun	  
Kumla	  kommun	  
Kungälvs	  kommun	  
Kävlinge	  kommun	  
Landskrona	  stad	  
Laxå	  kommun	  
Lekebergs	  kommun	  
Leksands	  kommun	  
Lessebo	  kommun	  
Lidingö	  stad	  

Lilla	  Edets	  kommun	  
Lindesbergs	  
kommun	  
Linköpings	  
kommun	  
Ljungby	  kommun	  
Ljusdals	  kommun	  
Ljusnarsbergs	  
kommun	  
Luleå	  kommun	  
Lunds	  kommun	  
Lycksele	  kommun	  
Malmö	  stad	  
Mariestads	  
kommun	  
Markaryds	  
kommun	  
Marks	  kommun	  
Melleruds	  kommun	  
Mora	  kommun	  
Motala	  kommun	  
Mullsjö	  kommun	  
Mölndals	  stad	  
Mönsterås	  
kommun	  
Mörbylånga	  
kommun	  
Nacka	  kommun	  
Nora	  kommun	  
Nordanstigs	  
kommun	  
Nordmalings	  
kommun	  
Norrköpings	  
kommun	  
Norrtälje	  kommun	  
Nybro	  kommun	  
Nyköpings	  
kommun	  
Nynäshamns	  
kommun	  
Nässjö	  kommun	  
Ockelbo	  kommun	  
Olofströms	  
kommun	  
Orust	  kommun	  

Oskarshamns	  
kommun	  
Ovanåkers	  
kommun	  
Oxelösunds	  
kommun	  
Pajala	  kommun	  
Partille	  kommun	  
Piteå	  kommun	  
Ragunda	  kommun	  
Region	  Gotland	  
Robertsfors	  
kommun	  
Rättviks	  kommun	  
Salems	  kommun	  
Sandvikens	  
kommun	  
Sjöbo	  kommun	  
Skellefteå	  kommun	  
Skinnskattebergs	  
kommun	  
Skövde	  kommun	  
Sollefteå	  kommun	  
Sollentuna	  
kommun	  
Solna	  stad	  
Stenungsunds	  
kommun	  
Stockholms	  stad	  
Strömstads	  
kommun	  
Strömsunds	  
kommun	  
Sundbybergs	  stad	  
Sundsvalls	  
kommun	  
Sunne	  kommun	  
Svalövs	  kommun	  
Svenljunga	  
kommun	  
Säffle	  kommun	  
Säters	  kommun	  
Sävsjö	  kommun	  
Södertälje	  kommun	  
Tanums	  kommun	  
Tibro	  kommun	  
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Tidaholms	  
kommun	  
Tierps	  kommun	  
Tjörns	  kommun	  
Tomelilla	  kommun	  
Torsby	  kommun	  
Tranemo	  kommun	  
Tranås	  kommun	  
Trollhättans	  stad	  
Tyresö	  kommun	  
Töreboda	  kommun	  
Uddevalla	  kommun	  
Ulricehamns	  
kommun	  
Umeå	  kommun	  
Upplands	  Väsby	  
kommun	  
Upplands-‐‑Bro	  
kommun	  
Uppsala	  kommun	  
Vadstena	  kommun	  

Vaggeryds	  
kommun	  
Vallentuna	  
kommun	  
Vansbro	  kommun	  
Vara	  kommun	  
Vimmerby	  
kommun	  
Vindelns	  kommun	  
Vingåkers	  kommun	  
Vårgårda	  kommun	  
Vänersborgs	  
kommun	  
Vännäs	  kommun	  
Värmdö	  kommun	  
Värnamo	  kommun	  
Västerås	  stad	  
Växjö	  kommun	  
Ydre	  kommun	  
Ystads	  kommun	  
Ånge	  kommun	  

Åstorps	  kommun	  
Åtvidabergs	  
kommun	  
Älmhults	  kommun	  
Älvkarleby	  
kommun	  
Älvsbyns	  kommun	  
Ängelholms	  
kommun	  
Öckerö	  kommun	  
Ödeshögs	  kommun	  
Örkelljunga	  
kommun	  
Östersunds	  
kommun	  
Österåkers	  
kommun	  
Övertorneå	  
kommun	  
Landstinget	  
Blekinge	  

Landstinget	  
Dalarna	  
Landstinget	  
Gävleborg	  
Landstinget	  i	  
Jönköpings	  län	  
Landstinget	  i	  
Uppsala	  län	  
Landstinget	  i	  
Värmland	  
Landstinget	  i	  
Östergötland	  
Landstinget	  
Kronoberg	  
Region	  Skåne	  
Västerbottens	  läns	  
landsting	  
Västra	  
Götalandsregionen	  
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Bilaga 4. Kommentarer till utmaningar kring att ansluta till tjänsten Mina 
meddelanden 

Kommentarer - Utmaningar kring att ansluta till tjänsten Mina meddelanden 
Låg prioritet i samhället för att skaffa en digital låda. Hoppas att någon informationsinsats görs så 
att folk börjar att ansluta sig samt att fler myndigheter ansluter sig. 
Slagsmål om resurserna på handläggarsidan.  
Dels att verkligen få hela organisationen att lägga sina "meddelanden" i tjänsten. Dels att få 
medborgare/brukare/kunder att använda tjänsten. 
Vi har stort fokus på Vård, där kommunikation med invånarna sker via den nationella tjänsten 
Mina Vårdkontakter. 
Samt att vi får en gemensam e-tjänsteplattform på plats för Norrbottens kommuner. 
Medborgarnas behov av denna typ av tjänst! 
Att fler offentliga myndigheter ansluter sig 
Motivera vilka fördelar vi får från att ansluta. 
Att kommunikationen via Mina meddelanden inte är dubbelriktad.  
Hur kan vi göra det tydligt för medborgare vad som kommer via Mina meddelanden och vad 
kommer via Mina sidor 
Få ihop den med våran framtida sida! 
- Våra eTjänster måste kunna kommunicera med Mina meddelande på ett säkert sätt, för att få en 
obruten säker kedja. 
- Oklart hur det fungerar om personen ska svara på meddelandet. 
- Att alla verksamhetssystem och eTjänstplattformar tar fram gränssnitt mot Mina meddelanden 
och att det finns API:er för detta. 
- eTjänsteplattformarna har egna "interna" lösningar som kallas Mina meddelanden, dessa är etablerade 
och kommer att konkurrera med Mina meddelanden/Min myndighetspost. 
- Vi behöver bygga upp kompetens för detta område. 
Många pusselbitar i dialogen med kunden måste vara på plats innan vi kopplar på digitala utskick 
via MM. 
Frågan har inte prioriterats ännu. Basfunktionalitet har haft prio 1 och att få ordning på den. 
Vi har redan en kommunlösning för Mina meddelanden i anslutning till vår e-tjänsteplattform, 
detta sänker motivationen för den riksgemensamma.  
För övrigt är nog den största utmaningen de som väljer att INTE ansluta sig och då faller in i de 
manuella pappersrutinerna. 
Ett problem för kommunala organisationer är att våra verksamhetsstöd i allmänhet har en 
arkitektur som gör det svårt att skicka ut data (t ex beslutshandlingar) till externa parter. 
För tidigt att svara på frågan. 
vi har en generell ingång till patient via 1177/vårdguiden, dagens Mina vårdkontakter. 
Här måste patient agera på en annan arena vilket är obra. 
För att detta ska bli bra måste denna kanal integreras i någon form med nuvarande nationella 
patientdialoghantering, som kommer att förstärkas framgent. 
praktiska frågor som volymer, pdf hantering, format etc går säkert att lösa 
Har många viktiga projekt att genomföra 
Den stora utmaningen ligger i att ämnet Mina meddelanden  är omogen i Sollentuna kommun 
dagsläget.  
Ekonomi 
Har inte diskuterats i kommunen ännu, vad jag vet. 
Tekniska utmaningar, verksamhetsrelaterade utmaningar. 
Att synka ihop leverantörens (Tietos) tidplan och utveckling med våra interna processer.  
Befintliga systemleverantörers vilja och förmåga att anpassa sin lösningar till tjänsten. 
Eventuellt komplex integration 
Kände inte till denna tjänst. 
Får få personer känner till detta. Måste bygga upp en större efterfrågan och kunskap 
Dålig samordning, inget tydligt ägarskap för de tjänster som ska publiceras. 
Svårt att räkna hem kostnaderna 
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Svårt att se nyttan. 
Behov av ett internt jobb med att identifiera vilka flöden/ärenden som ska skickas innan svar kan 
ges. 
Koppling mellan Mina meddelanden och vår Medborgarportal som driftas av privat leverantör 
och som med nuvarande regler för Mina meddelanden inte stöds. 
Integrationer/anpassningar mot våra interna system (t ex ärendehanteringssystem etc) samt därtill 
hörande processanpassningar. 
Förändra interna processer 
Det är i dagsläget inte tydligt hur anslutning ska ske ur ett rent tekniskt mellan våra olika it-
system och tjänsten. Av erfarenhet vet vi att detta kan vara komplext, inte minst i dialogen med 
våra systemleverantörer. 
Det är svårt att visa på nyttan för verksamheten innan man kan få möjlighet att ha en 
tvåvägskommunikation. 
Vi vill samla kommunikationen med patienter till tjänsten Vårdguiden/Mina Vårdkontakter. Vi 
uppfattar inte att det i dagsläget finns behov av ytterligare en tjänst ur ett Landstingsperspektiv. 
Anpassning av våra verksamhetssystem så att de kan skapa överföringsfilen med information om 
person och information/beslut.  
Splittrat för både patient/medborgare och personal med viss kommunikation via MVK och viss via 
Mina meddelanden. Bättre att ha all kommunikation med vården via MVK där journal mm redan 
finns 
Problematiskt att erbjuda en tjänst som endast tillåter enkelriktad kommunikation 
Svårt att för tillfället se nyttoeffekterna med att ansluta befintliga e-tjänster till Mina medelanden. 
Mycket små volymer av ärenden som inkommer via e-tjänster i dagens läge pågrund av att vi 
hanterar en stor mängd ärenden av en nästan lika stor mängd olika typer. Men framförallt så 
finns det många andra prioriterade områden för att utveckla och digitalisera våra processer. 
Integration med tjänster och system 
Att det kan medföra tekniska begränsningar för utveckling. Att få medborgare att ansluta sig till 
tjänsten. 
Vi kommer att införa men ser inte att tjänsten är särskilt efterfrågad. Det behövs dessutom bra 
kommunala exempel. Kanske något att redovisa på Offentliga rummet? 
Information/acceptans hos  mottagaren  
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Bilaga 5. Kommentarer till utmaningar kring att ansluta till tjänsten Svensk e-
legitimation 

Kommentarer – Utmaningar kring att ansluta till tjänsten Svensk e-legitimation 
Anpassning av befintliga system måste ske. 
Om den alls går att använda om inte t.ex. bankerna ansluter sig. 
Bristande förståelse från medborgare och föräldrar 
Den nuvarande ekonomiska modellen gör det kostsamt. 
redan implementerat BankId och MobiltBankId 
Att fler offentliga organisationer ansluter sig 
Har en känsla av att säkerheten är lite omtvistad 
Att det inte finna några leverantörer som anslutit sig till Sv e-leg. Att våra kunder fortsätter att 
använda bankid/mobilt bankid. Att vi måste upphandla bankid trots allt och ha parallella 
lösningar. 
På vilket sätt får vi fram kundnyttan med Svensk e-legitimation. Idag har det flesta vant sig med 
bankid och mobilt bankid. Här kommer ytterligare en tjänst som gör i princip samma sak. 
Viktigt att systemen federerar, det ska vara upp till kunden att välja inloggning/signeringstjänst. Tjänster 
som kräver Svensk e-legitimation kommer att vara svåra att marknadsföra, vi har tillsammans med 
bankerna lagt ner massor av energi på att få upp nyttjandet av bankid och i det fall tjänstera endast 
fungerer med Svensk e-leg. måste vi marknadsföra en ny inloggningsmetod. 
Otydlighet råder fortfarande kring e-legitimation allmänt 
- Vi har i dagsläget för dålig kompetens om alla samband mellan befintlig och ny tjänst för e-
legitimation. 
Komplexitet i hanteringen samt regelverk 
Kommer att bakas in i etablering av ny e-tjänsteplattform, som ännu inte upphandlats. 
Dålig information om tjänsten 
som Landsting har vi en nationell hantering via SITHS konceptet. Vi ser inte någon omedelbar 
relevans i denna fråga just nu - tacksam för korrigering om så inte är fallet 
Anslutning från omvärlden, banker och därmed våra kunder. 
Föreslagen affärs- och prismodellen blir mkt kostasam för vår kommun. De privata utförarna är 
inte med och att Bank-ID inte omfattas. Det är en tydlig brist att kommunernas behov och 
nyttjande av e-legitimation inte har bevakats i framtagandet av den nya e-legitimationen. 
Hänvisar till resultatet av diskussionen i KSL/IT-forum som handlar om frågetecknen kring hela 
tjänsten och behovet av ett gemensamt agerande för kommunerna 
Länsgemensam e-tjänsteplattform är upphandlad och tre kommuner är först ut och 
implementation pågår. Min kommunen kommer in senare under 2015. 
möjlighet till koppling till befintligt e-tjänstsystem 
Stora frågetecken kring leverans av den Svenska e-legitimationen och både praktiska och ekonomiska 
frågor kring införandet 
just nu känns ju Svensk e-legitimation oklart bland annat angående bankernas planer 
Ej klarlagt vad som gäller för Svensk e-legitimation. 
Många svåra frågor att lösa kring den tjänsten 
Osäkerheten om själva legitimationsleverantörers anslutning till tjänsten och kopplingen till 
befintliga lösningar.  
Hur ser uppslutningen ut kring denna tjänst? Hur mycket dyrare blir det och hur ska vi förklara 
det? 
Saknar info om denna tjänst då den inte är klar. 
- Fördyrande lösning för kommunen 
- Krångligt för  medborgaren med flera e-id 
- Risk att  inte den största nuvarande leverantören av e-Id kan/vill ansluta sig 
- avsaknaden av mobilt e-Id 
- vissa utestående säkerhetsfrågor 
Tekniska utmaningar 
Affärsmodellen och att innan vi vet att bankid finns med i Svensk e-legitimation så är det ingen idé 
att gå med. 
Kostnader 
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Osäkerhet kring hur mogen lösningen är (22 rekommendationer på åtgärder i den senaste 
granskningen)  
Utvecklingen har varit svajig vilket har inneburit ett hinder för utvecklingen av kvalificerade e-
tjänster. Förordningen från EU om ny variant från 2018(?) och upphandling 2016 kan medföra 
mycket arbete med förändringar och att vi tvingas avvakta för att inte behöva göra om arbetet 
lokalt flera gånger  
 

Bilaga 6: Kommuner som besvarade en eller flera frågor om digital tjänst för 
ekonomiskt bistånd 

Ale	  kommun	  
Alvesta	  kommun	  
Aneby	  kommun	  
Arboga	  kommun	  
Arjeplogs	  kommun	  
Arvidsjaurs	  
kommun	  
Arvika	  kommun	  
Askersunds	  
kommun	  
Avesta	  kommun	  
Bergs	  kommun	  
Bjurholms	  
kommun	  
Bjuvs	  kommun	  
Bollnäs	  kommun	  
Borgholms	  
kommun	  
Borås	  stad	  
Bromölla	  kommun	  
Burlövs	  kommun	  
Båstads	  kommun	  
Dals-‐‑Eds	  kommun	  
Degerfors	  kommun	  
Dorotea	  kommun	  
Ekerö	  kommun	  
Eksjö	  kommun	  
Emmaboda	  
kommun	  
Enköpings	  
kommun	  
Eskilstuna	  kommun	  
Eslövs	  kommun	  
Essunga	  kommun	  
Falkenbergs	  
kommun	  
Falköpings	  
kommun	  
Falu	  kommun	  
Filipstads	  kommun	  
Finspångs	  kommun	  
Flens	  kommun	  
Gagnefs	  kommun	  

Gislaveds	  kommun	  
Gnesta	  kommun	  
Gnosjö	  kommun	  
Grums	  kommun	  
Grästorps	  kommun	  
Gullspångs	  
kommun	  
Gävle	  kommun	  
Göteborgs	  stad	  
Hagfors	  kommun	  
Hallstahammars	  
kommun	  
Halmstads	  
kommun	  
Hammarö	  kommun	  
Haninge	  kommun	  
Haparanda	  stad	  
Heby	  kommun	  
Hedemora	  
kommun	  
Herrljunga	  
kommun	  
Hjo	  kommun	  
Hofors	  kommun	  
Huddinge	  kommun	  
Hudiksvalls	  
kommun	  
Hultsfreds	  
kommun	  
Hylte	  kommun	  
Håbo	  kommun	  
Hällefors	  kommun	  
Härnösands	  
kommun	  
Hässleholms	  
kommun	  
Höganäs	  kommun	  
Högsby	  kommun	  
Höörs	  kommun	  
Jokkmokks	  
kommun	  
Järfälla	  kommun	  

Jönköpings	  
kommun	  
Kalix	  kommun	  
Karlsborgs	  
kommun	  
Karlshamns	  
kommun	  
Karlstads	  kommun	  
Katrineholms	  
kommun	  
Kils	  kommun	  
Kinda	  kommun	  
Kiruna	  kommun	  
Klippans	  kommun	  
Kramfors	  kommun	  
Kristianstads	  
kommun	  
Kristinehamns	  
kommun	  
Krokoms	  kommun	  
Kumla	  kommun	  
Kungsörs	  kommun	  
Kungälvs	  kommun	  
Kävlinge	  kommun	  
Köpings	  kommun	  
Laholms	  kommun	  
Landskrona	  stad	  
Laxå	  kommun	  
Lekebergs	  kommun	  
Leksands	  kommun	  
Lidingö	  stad	  
Lidköpings	  
kommun	  
Lilla	  Edets	  kommun	  
Lindesbergs	  
kommun	  
Linköpings	  
kommun	  
Ljungby	  kommun	  
Ljusdals	  kommun	  
Luleå	  kommun	  
Lunds	  kommun	  
Malmö	  stad	  

Malå	  kommun	  
Markaryds	  
kommun	  
Marks	  kommun	  
Melleruds	  kommun	  
Mora	  kommun	  
Motala	  kommun	  
Mullsjö	  kommun	  
Munkfors	  kommun	  
Mölndals	  stad	  
Mönsterås	  
kommun	  
Nacka	  kommun	  
Nora	  kommun	  
Nordmalings	  
kommun	  
Norrköpings	  
kommun	  
Norrtälje	  kommun	  
Norsjö	  kommun	  
Nybro	  kommun	  
Nyköpings	  
kommun	  
Nässjö	  kommun	  
Ockelbo	  kommun	  
Olofströms	  
kommun	  
Orsa	  kommun	  
Orust	  kommun	  
Osby	  kommun	  
Oskarshamns	  
kommun	  
Ovanåkers	  
kommun	  
Oxelösunds	  
kommun	  
Pajala	  kommun	  
Partille	  kommun	  
Piteå	  kommun	  
Region	  Gotland	  
Robertsfors	  
kommun	  
Rättviks	  kommun	  
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Sala	  kommun	  
Salems	  kommun	  
Sandvikens	  
kommun	  
Sigtuna	  kommun	  
Simrishamns	  
kommun	  
Skara	  kommun	  
Skellefteå	  kommun	  
Skinnskattebergs	  
kommun	  
Skurups	  kommun	  
Skövde	  kommun	  
Sollefteå	  kommun	  
Sollentuna	  
kommun	  
Sorsele	  kommun	  
Sotenäs	  kommun	  
Staffanstorps	  
kommun	  
Stenungsunds	  
kommun	  
Stockholms	  stad	  
Storfors	  kommun	  
Storumans	  
kommun	  
Strängnäs	  kommun	  
Strömstads	  
kommun	  
Strömsunds	  
kommun	  
Sundbybergs	  stad	  
Sundsvalls	  
kommun	  
Sunne	  kommun	  
Surahammars	  
kommun	  
Svalövs	  kommun	  
Svedala	  kommun	  
Svenljunga	  
kommun	  
Sävsjö	  kommun	  
Söderhamns	  
kommun	  
Södertälje	  kommun	  
Sölvesborgs	  
kommun	  
Tanums	  kommun	  
Tibro	  kommun	  
Tidaholms	  
kommun	  
Tierps	  kommun	  
Timrå	  kommun	  

Tjörns	  kommun	  
Tomelilla	  kommun	  
Torsby	  kommun	  
Torsås	  kommun	  
Tranemo	  kommun	  
Tranås	  kommun	  
Trollhättans	  stad	  
Tyresö	  kommun	  
Töreboda	  kommun	  
Uddevalla	  kommun	  
Ulricehamns	  
kommun	  
Umeå	  kommun	  
Upplands-‐‑Bro	  
kommun	  
Uppvidinge	  
kommun	  
Vadstena	  kommun	  
Vaggeryds	  
kommun	  
Valdemarsviks	  
kommun	  
Vallentuna	  
kommun	  
Vansbro	  kommun	  
Varbergs	  kommun	  
Vaxholms	  stad	  
Vetlanda	  kommun	  
Vimmerby	  
kommun	  
Vindelns	  kommun	  
Vingåkers	  kommun	  
Vårgårda	  kommun	  
Vänersborgs	  
kommun	  
Vännäs	  kommun	  
Värmdö	  kommun	  
Västerviks	  
kommun	  
Västerås	  stad	  
Växjö	  kommun	  
Ydre	  kommun	  
Ystads	  kommun	  
Åmåls	  kommun	  
Ånge	  kommun	  
Åstorps	  kommun	  
Åtvidabergs	  
kommun	  
Älmhults	  kommun	  
Älvdalens	  kommun	  
Älvkarleby	  
kommun	  

Älvsbyns	  kommun	  
Ängelholms	  
kommun	  
Öckerö	  kommun	  
Ödeshögs	  kommun	  
Örebro	  kommun	  
Örkelljunga	  
kommun	  
Örnsköldsviks	  
kommun	  
Östersunds	  
kommun	  
Österåkers	  
kommun	  
Övertorneå	  
kommun
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Bilaga 7. Kommentarer till utmaningar kring att ansluta till digital tjänst för 
ekonomiskt bistånd 

Kommentarer – Utmaningar kring att ansluta till digital tjänst för ekonomiskt bistånd 
Vi vet inte riktigt vem som ansvarar frö vilken fråga, är det It eller socialtjänsten. Vem ansvarar.... 
Vi har vänt oss till vår datasupport för Treserva CGI och fått till svar att tjänsten inte finns att 
integrera i vårt data system. Vi kommer ta upp detta igen med dem och ev undersöka möjligheten 
till webb tjänst istället.  
Vi har en molntjänst som verksamhetssystem (Pulsen Combine) och Pulsen har inte fått klartecken 
från Försäkringskassan att det juridiskt sett fungerar att vi ansluter oss via Pulsen. 
verksamhetssystemets kapacitet  
Leverantör av tjänsten och kostnad.  
Leverantör av dokumentationssystemet vill ha betalt för den nya tjänsten. Tidigare hade vi Lefi 
Online. Köpte den tjänsten och nu skall vi igen betala  för den nya tjänsten 
CGI har ännu inte integrerat tjänsten i vårt verksamhetsprogram Treserva. Vi väntar på detta. 
Implementeringen, tidsplan 
Utmaningar i det positiva ordvalet. Att det kommer och underlätta. 
Höga kostnader för anslutningen från Treserva. 
Det kan vara en resursfråga initialt innan vi har hittat arbetsmodellen i organisationen. 
Hårda besparingskrav 
Vi är nöjda med det system vi idag använder 
Teknisk lösning. Frågan behöver beredas i organisationen. 
Tjänsten säljs för dyra pengar av leverantören. Det känns som att de utnyttjar situation och tar 
bra betalt både i engångskostnad samt löpande avgift. Detta kan hindra kommuner i brist på 
resurser. 
Upphandling pågår 
jag har inte hela bilden klar för mig - kostnad etc, Vi undersöker detta, implementering ska ske 
och det borde inte ta så lång tid 
Teknisk anslutning till befintligt verksamhetssystem. 
Tekniska 
En mycket hög kostnad att anpassa befintligt verksamhetssystem till tjänsten 
Avvaktar till vi får vårt nya datasystem. Vet ej hur detta kommer att fungera. Risk för 
"barnsjukdomar" finns. 
Tid att få avtal från Försäkringskassan och brist på tid för vår IT-avdelning att installera modul 
som redan finns i kommunen. /Maria Gabrielsson, Alvesta 
Problem med installation på grund av datakapacitet 
frågan har haft låg prioritet pga om omfattande omorganisation senaste året samt att vi redan har 
delar av funktionen- får uppgifter från fk och Csn 
Vi inför Treserva där tjänsten är tillval. Befarar konfigurationsproblem varför vi avvaktar beslut 
om att införa tjänsten. 
Kostnadsfråga - liten kommun. Ca 1.25 procent tjänst på försörjningsstöd. 
kostnaden är ganska omfattande för en liten kommun. 55 tkr för licensen genom Procapita och en 
månadskostnad om 1650 kr. 
Att det tar tid att lära sig hur detta system fungerar och vad de olika förkortningarna betyder. 
Kostnaderna för tjänsten 
Finns det risk för osäkerhet i uppgifterna?  
Exempel: vid beräkning den 29:e januari inför februari, kan man se utbetalningar tom 31:a jan, 
men man ser inte om klienten har ersättning att vänta den 1:a februari. Om detta system fungerar 
på det sättet innebär det ändå ingen tidsbesparing för handläggaren som alltså måste ringa och 
kolla uppgifterna vi två tillfällen i samband med ett månadsskifte.  
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Appendix 1. Andelen svarande per organisationsstorlek 
(invånarantal) 
 

E-Arkiv ≥ 100 000 50 000– 
99 999 

20 000– 
49 999 

10 000– 
19 999 

<10 000 

När planerar ni att ha ett e-arkiv i 
drift i er verksamhet? 

97 procent 94 
procent 

94 
procent 

90 
procent 

82 
procent 

Avser er organisation att avropa e-
arkiv från SKL Kommentus 
ramavtal? 

97 procent 94 
procent 

94 
procent 

91 
procent 

82 
procent 

På vilket sätt avser ni att 
samverka? 

53 procent 48 
procent 

64 
procent 

57 
procent 

47 
procent 

Avser ni att samverka med andra 
organisationer om införandet av e-
arkiv 

94 procent 94 
procent 

93 
procent 

91 
procent 

82 
procent 

Beskriv de utmaningar ni ser 
kring att införa e-arkiv 

79 procent 94 
procent 

89 
procent 

90 
procent 

77 
procent 

  

Mina meddelanden ≥ 100 000 50 000– 
99 999 

20 000– 
49 999 

10 000– 
19 999 

<10 000 

När beräknar ni ha gjort er första 
anslutning till Mina meddelanden? 

65 procent 79 
procent 

64 
procent 

68 
procent 

61 
procent 

Hur många ärendetyper/flöden 
planerar ni att ansluta till Mina 
sidor inom två år? 

65 procent 76 
procent 

64 
procent 

68 
procent 

60 
procent 

Ser ni några utmaningar med att 
ansluta till Mina meddelanden? 

65 procent 79 
procent 

60 
procent 

68 
procent 

58 
procent 

Beskriv de utmaningar ni ser kring 
att ansluta till tjänsten. 

59 procent 52 
procent 

36 
procent 

40 
procent 

29 
procent 

 

Svensk e-legitimation ≥ 100 000 50 000– 
99 999 

20 000– 
49 999 

10 000– 
19 999 

<10 000 

När planerar ni att ha Svensk e-
legitimation ansluten till 
kommunens tjänster? 

65 procent 79 procent 64 procent 68 procent 61 procent 

Ser ni några utmaningar med 
att ansluta till Svensk e-
legitimation 

62 procent 79 procent 60 procent 63 procent 56 procent 

Beskriv de utmaningar ni ser 
kring att ansluta till tjänsten. 

38 procent 39 procent 26 procent 36 procent 26 procent 

 

Digital tjänst vid handläggning 
av ekonomiskt bistånd 

≥ 100 000 50 000– 
99 999 

20 000– 
49 999 

10 000– 
19 999 

<10 000 

När planerar ni att operativt 
använda tjänsten i 
handläggningen av ekonomiskt 
bistånd? 

86 procent 82 
procent 

83 
procent 

77 
procent 

79 
procent 

Försök grovt uppskatta hur 
många slagningar mot tjänsten 

86 procent 82 79 74 77 
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som kommer att göras per 
månad när ni är i full drift? 

procent procent procent procent 

Ser ni några utmaningar med 
att ansluta till tjänsten? 

86 procent 82 
procent 

79 
procent 

74 
procent 

78 
procent 
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