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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROGRAM 

E-STRATEGISKT PROGRAM FÖR SALA KOMMUN 2014-2016 

Inledning 
En utvecklad och strategisk användning av informationsteknik i kommunens alla 
verksamheter är nödvändig för att kommunen ska motsvara medborgarnas krav och 
förväntningar på kommunens samhällstjänster av idag. Rätt använd är 
informationsteknik en resurs som förenIdar för medborgare och företag, stödjer 
effektivitet och kvalitet samt bidrar till att utveckla den lokala demokratin, 
organisationen och kommunens arbetssätt. 

Ett e-strategiskt program utgör på så sätt ett strategiskt stöd för Sala kommuns 
vision om 25 000 invånare 2024 och kommunorganisationens fokus på ökad 
medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet. 

Kommunstyrelsen har för Sala kommun tidigare antagit SKLs Strategi för e
samhället (2012-01-10 KS §12). De övergripande målen i den nationella strategin är 
fullt tillämpbara även ur ett lokalt perspektiv och utgör därför den naturliga 
utgångspunkten för Sala kommuns e-strategiska program och handlingsprogram för 
utvecklingen aven egen e-förvaltning. 

Programmet är av övergripande "vad-karaktär" och är huvuddokument för det 
handlingsprogram som konkretiserar programmets olika delar samt för de riktlinjer 
och aktivitetsplaner som krävs för att påbörja utveckling av innehåll och lösningar 
för kommunens e-förvaltning. 

Det e-strategiska programmet ska uppdateras inför varje planperiod. 
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Kommunfullmäktige 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
Enklare vardag för medborgare och företag 

Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Enklare vardag för medborgare och företag 

Medborgare och fö retag ska med full insyn på et t enkelt och säkert sätt få kontakt med, ta del av 

informat ion och sköta sina ärenden med kommunen. 

Vår självservice och våra e-tjänste r är utformade så att de blir ett naturligt förstahandsval fö r 

ärendekommunikat ion med kommunen. 

Kumrnunen :ska erbjudd ol ika kontöktvdgar ba:.erat på rneuuo rgarJldS förmJga och vdi; persordigt uesöK, 
kontaktcenter, telefon, e-post, fax, sms, sociala medier, e-tjänster och sjä lvservice vi a webbläsare i 

datorer och mobiia enhet er. 

Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

Sala kommun ska vara transparent, öppen och ge tydlig uppdaterad information rärande kommunens 

ve rksamheter och beslutsprocesser. 

• Genom att använda oli ka digitala kanaler och särskilda IT-verktyg för medborgardialog utvecklar vi den 

lokala demokratin och möjligheterna till påverkan och delaktighet. 

Genom att göra kommunens elektroni skt lagrade offentliga information tillgänglig för olika aktörer att 

vidareut nyttj a bidrar vi till utveckling av nya kommersi ella eller ideella elektroni ska tjänster. 

Genom en säkerstä lld IT-säkerhet och bevarad hänsyn til l den personliga integri teten skapar vi en trygg 

grund för kommunens e-förvaltning. 

Genom en väl utbyggd bredbandsstruktur skapar vi den grundläggande förutsättni ngen för leverans av 

samhällstjänster via e-förvaltning som når alla medborgare i he la kommunen. 

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

• Genom en god och effekt ive-förvalt ning ska vi erbjuda våra medborgare kommunala samhällstjänster av 
hög kva lit et.. 

Kommunens e-förvaltning är int e et t avgränsat IT-projekt ut an en ständigt pågående process för 

strategisk verksamhetsutveckling och en integrerad ledningsfråga. 

• Genom at t utnytt ja IT st rategiskt ägnar vi oss mindre åt rut inärenden och mer åt person liga möten och 

annat kvalifice rat arbet e så att kvalitet och effektivitet ökar i ve rksam heten när rätt person enkelt kan få 

t illgång rät t informati on i rätt t id. 

Då kommunernas, landstingens och regionernas samhällst jänster är starkt sammankopplade prövar vi 

fort löpande möjl igheter t ill den samverkan som i förlängningen är en förutsät t ning för en effekt iv e

förvaltning av hög kval itet . 
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HANDLINGPROGRAM 

KOMMUNSTYRELSEN 

HANDLINGPROGRAM 

Handlingsprogram för e-förvaltning i Sala kommun 
Handlingsprogram för e-förvaltning anger programomräden och aktiviteter som är 
knutna till kommunens övergripande mål för e-förvaltning och som är angivna i 
e-strategiskt program för Sala kommun: 

Enklare vardag för medborgare och företag 

Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Bakgrund och utgångspunkter 
Begreppet prograrnområden är hämtat från SKLs Handlinysplanjör e-samhäilet 
2013- 2015 som är en handlingsplan framtagen med anledning av den 2011 av SKL 
antagna Strategi [ör e-samhället och som därefter antagits av Kommunstyrelsen, 
(2012-01-10 KS §12). 

Handlingsplanen pekar ut de initiativ som SKL ska driva och samordna inom e
samhället för att nå ett förväntat läge 2015. Planen omfattar initiativ kopplade till 
kommunal sektors verksamhetsutveckling med stöd av IT. 

De konkreta initiativ som SKL pekat ut i sin handlingsplan bildar följdriktigt 
utgå ngspunkten även för de aktiviteter som kommunens handlingsprogram ska 
bedriva för kommunens verksamhetsutveckling. Antagandet är att kommunen 
genom att lokalt initiera, nära följa och ta del av resultat för de nationella insatserna 
ska tjäna såväl kvalitet som effektivitet i kommunens eget utvecklingsarbete aven e
förvaltning. 

De angivna aktivileierna är utifrån de övergripande målen för e-förvallning onlnaue 
under ätta programområden som pekar ut de kommunala verksamheter som främst 
är föremål för e-förvaltningens utvecklingsaktiviteter. 

Bilaga: Program områden och aktiviteter - nationellt 
Bi lagan innehåller en komprimerad sammanställning av programområden och 
beskrivna aktiviteter som är redovisade i den natio nella handlingsplanen: Digitala 
vägen till morgondagens välfärd, Handlingsplanför e-samhället 2013-2015, SKL 2013 

ÄGARSKAP OCH UPPFÖLJNING 
För upprättandet av handlingsprogram en ansvarar Kommunstyrelsens förvaltning. 

REVISION 
Handlingsprogramens aktiviteter redovisas och revideras per plan period. 



Kommunstyrelsen 

Program områden och aktiviteter 
I den nationella handlingsplanen anges åtta programområden med sammanlagt 32 
pågående initiativ (nationella projekt). Kommunens handlingsprogram antar dessa 
programområden och samtliga aktiviteter som sina egna samt väljer ut de 
kommunspecifika aktiviteter som bedöms vara mest angelägna och genomförbara 
under planperioden. 

Val av aktiviteter för kommunens del gör Kommunstyrelsens förvaltning i samråd 
med övriga förvaltningar. Kommunen kan även komplettera med helt egna 
aktiviteter. 

Not. Utvecklingsansvaret för ett större antal aktiviteter i handlingsplanen ligger på 
andra offentliga aktörer än kommunen. För kommunen gäller för dessa aktiviteter 
ett samordningsansvar och bevakningsansvar samt en beredskap till införande när 
det föreligger en färdigutvecklad tjänst eller funktion enligt den nationella 
handlingsplanen. 

ÖVERSIKT AV NATIONELLA PROGRAMOMRÅDEN OCH INITIATIV 

Gemensamma funktioner och tjänster 
Min ärendeöversikt. Mina uppgifter. Mina meddelanden. Mina fullmakter. Erkännande av föräldraskap . 
Öppna data. E~arkiv . De!a öppna lösningar. Servicejämförare. Effektiv !T-drift. E-handel. Digital 
kommunikation som huvudkanal. 

Skola och lärande 
Tillgång till modern och öppen IT-infrastruktur för lärande. Digitala lärresurser anpassade till varje elevs 
lärande. Enklare och effektivare skoladministration. 

Näringsliv, arbete och företagande 
En gemensam ingång för företagare. Enklare hantering av ekonomiskt bistånd. Förenkla matchning för jobb. 
Digital informationsöverföring av uppgifter om nyanlända. Jämföra servicenivå till företagare. 

Samhällsbyggnad, teknik och miljö 
Digital beräkningstjänst för miljöbalkstaxa. Geodata. Digitalisering av gemensam bygglovsprocess. 
Digitalisering av detalj- plan- och fastighetsbildningsprocess. 

Demokrati och delaktighet 
Medborgardialog med stöd av it. Digital delaktighet. Elektroniska val och digitalisering av valadministration. 
Digitalisering av nämndadministration. 

Strukturella förutsättningar för e-tjänster i offentlig sektor 
E-legitimation. Bredband. Gemensam IT-arkitektur. Informationssäkerhet. 

Kultur och fritid 
Initiativ ännu ej formulerade på nationell nivå. 
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Kommunstyrelsen 

Bilaga: Programområden och aktiviteter med beskrivningar och 
förväntat läge 2015 
Bilagan innehåller en komprimerad sammanställning av programområden och 
aktiviteter som är redovisade i: Digitala vägen till morgondagens välfärd, 
Handlingsplan[öre-samhället 2013-2015, SKL 2013. 

De sammanlagt 32 initiativen kan sorteras utifrån såväl programområden som de 
övergripande målen vilket är åskådliggjort i tabellen nedan. 

Tabell 1. Sammanställning av handlingsplanens 32 initiativ som utgör viktiga steg mot ett enklare, öppnare 
och effektivare samhälle. 

S 
Enklare vardag för Smartare och öppnare Högre kva lit et och effekt ivitet 
privatpersoner och förva ltni ng stödjer i verksamheten 
föret ag innovation och de laktighet 

Progromområdl::n 

Gemensamma fu nktioner • Min ärendeöversikt • Öppna data • Effektiv IT-dr jft 
och tjänster • Mina uppgifter • E-arkiv • E-handei 

• Mina meddelanden • Dela öppna lösningar • Digital kommunikation som 

• Mina fullmakter • Servicejämförare huvudkanal 

• Erkännande av 
föräldraskap 

Skola och larande • Tiligång tiil modern och • Enklare och effektivare 
öppen IT-infrastruktur skoladministration 
för lärande 

• Digitala lärresurser 
anpassade ti ll varje 
elevs lärande 

Naringsliv och arbete • En gemensam ingång • Enklare hantering av • Jämföra servicenivå till 

• för företagare ekonomiskt bistånd • företagare 
• Förenkla matchning för 

jobb 

• Digital 
informationsöverföring av 
uppgifter om nyanlända 

Samhällsbyggnad, • Digital beräkningstjänst • Digitalisering av gemensam 
transporter och miljd för miljöbalkstaxa bygglovsprocess 

• Geodata • Digitalisering av detalj-plan-
och 
fa stigh etsb i Id n i n gs process 

Demokrati och delaktighet • Medborgardialog med • Elektroniska val och 
stöd av it digitalisering av 

• Digital delaktighet valadministration 

• Digitalisering av 
nämndadministration 

Strukturella • E-legitimation • Bredband • Gemensam IT-arkitektur 
[drutsättningar för e- • Informationssäkerhet 
tjänster i offentlig sektor 
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I SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

ENKLARE VARDAG FÖR PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG 

En uppgift en gång - Mina uppgifter 
Privatpersoner och företagare ska ha möjlighet att själva komplettera sin personinformation med 
kontaktuppgifter såsom epost, mobilnummer, sekundäradress, närstående. Detta innebär en kraftig 
minskad uppgiftslämnarbörda, inte minst för barnfamiljer. Offentliga aktörer hämtar uppgifter direkt från 
tjänsten så att rätt kontaktuppgifter alltid används. 

Förväntat läge 2015 
En nationell digital tjänst för att lämna och hämta kontaktuppgifter finns tillgänglig. 

Enklare hantering av fullmakter - Mina fullmakter 
En nationell visningstjänst för hantering av fullmakter för privatpersoner och företagare och en nationell 
ställföreträdaretjänst för bland annat överförmyndare och gode män ska utvecklas. Förslag finns även att 
utveckla en fullmaktsnod för försäkringsbranschen . Projektet drivs i samarbete med E-delegationens 
myndigheter l

. 

Förväntat läge 2015 
Nationella digitala tjänster för fullmaktshantering finns t illgängliga för privatpersoner, gode män. 
överförmyndare och företagare. 

förenkla för barnfamiijer - Erkännanåe av föräidraskap 
Barnfamiljer har behov av mer samordnad kommunikation och service från offentlig sektor. Som ett viktigt 
steg mot en enklare vardag för barnfami ljer utvecklas digitala tjä nster fö r erkännande av föräldraskap och 
anmälan om delad vårdnad . Projektet drivs i samarbete med Skatteverket, Stockholm stad, Göteborgs stad 
och Malmö stad med flera. 

Förväntat läge 2015 
En nationell digital tjänst för att anmäla faderskap och delad vårdnad finns tillgänglig. 

Överblick över offentliga ärenden - Min ärendeöversikt 
Privatpersoner och företagare ska ha möjlighet att få överblick och kunna följa status på sina ärenden hos 
offentlig sektor via en gemensam översikt. Användaren väljer själv vi lka ärendetyper han/hon vill se och via 
vi lken operatör översikten ska nås. Grundprincipen är att informationen ska finnas tillgänglig där och när 
den enskilde vill. Projektet bedrivs i samarbete med E-delegationens myndigheter. 

Förväntat läge 2015 
En nationell digital tjänst för överblick av offentl iga ärenden finns tillgänglig. 

Säker digital brevlåda - Mina meddelanden' 
Privatpersoner och företag bör j större utsträckning ha möjlighet att få meddelanden från offentlig sektor 
via digitala kanaler. Eftersom det många gånger behövs en mer säker hantering av offentliga meddelanden 
än vad vanlig e-post erbjuder har det utvecklats lösningar för säker digital brevlåda för offentlig sektor. 
Tjänsten mirtdrlleddelanuerl.se vidi::l reu tveckias ti ll att iJl i en för rned lingstjänst för digit dia meddeianden för 
hela den offentliga sektorn. De klassiska breven i fönsterkuvert erbjuds användarna i digital form. Projektet 
drivs i samarbete med Skatteverket och Tillväxtverket på uppdrag av E-delegationen. 

Förväntat läge 2015 
Samtliga kommuner, landsting och regioner erbjuder priva tpersoner och företag möjlighet att motta 
integritetskänsliga meddelanden via en säker digital brevlåda . 

1 http://www.edelegationen.se/O m -ossl Ko rt -om -E -d e le ga ti o nenl 

2 http://minameddelanden.se/ 
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Komm unstyreIsen 

SMARTARE OCH ÖPPNARE FÖRVALTNING STÖDJER INNOVATION OCH 
DELAKTIGHET 

Öppna data' 
För att leva upp till PSt-direktivets 4 intentioner och främja elektronisk åtkomst t ill offentliga handlingar, 
behöver offentlig sektor enas om ett gemensamt synsätt på hur information uttrycks. Det behöver tas fram 
gemensamma principer för att samla, strukturera och beskriva var och hur viss information finns tillgänglig 
samt vem som är ansvarig. I detta ingår regeringens initiativ med den tekniska plattformen öppnadata.se. 
SKL samarbetar inom området med bland annat E-delegationen, VIN NOVA, IT-forum Stockholm med flera. 

Förväntat läge 2015 
Antalet öppna och kvalitetssäkrade datakällor från kommuner, landsting och regioner som finns 
lättillgängliga för tjänsteutvecklare har årligen fördubblats. 

E-arkiv 
Privatpersoner, företag, media och forska re ska erbjudas enklare tillgång till arkiverad information i 
kommuner, landsting och regioner. Det finns ett stort intresse inom kommunal sektor att införa e-arkiv. SKl 
genomför en upphandling av ramavtal för e- arkiv för kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag. 
SKl arbetar också med att stödja införande ave-arkiv. 

Förvä"tat läge 2015 
Samtliga kommuner, landsting och regioner har påbörjat införande ave-arkiv. Mer än hälften har 
implementerat e-etrkiv och påbörjat anslLltnlng av verksamhetssystem. 

Dela öppna lösningar 
Det behövs en nationell webbplats där aktörer inom offentlig sektor kan presentera och informera om 
öppna lösningar de tagit fram och som de vill dela med sig av tiil andra. Här finns också anvisning var man 
kan hämta programkoden. På webbplatsen ska bland annat den öppna tjänsten FixaMinGata för fel - och 
synpunktshantering finnas. 

Förväntat läge 2015 
Alltfler kommuner, landsting och regioner använder i större utsträckning lösningar som bygger på 
etablerade staildardei och öppen käilkod. 

Servicejämförare 
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av 
kommuna la analyser (RKA) med staten och SKl som medlemmar, kommer att vidareutvecklas för att 
erbjuda öppna jämförelser och statistik på enhetsnivå. Statistiken ska presenteras som öppen data för att 
enkelt och digitalt kunna föda lokala och verksamhetsspecifika servicejämförare. 

Förväntat läge 2015 
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. 

3 http://www.vinnova.se/opendata 

4 PSI-Iagen (eng. re-use of Public Sector Information) är den gängse beteckningen på lagen (2010 :566) om 
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. 
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Kommunstyrelsen 

HÖGRE KVALITET OCH EFFEKTIVITET I VERKSAMHETEN 

E-handel 
Ett stort arbete inom e-handel är redan gjort men ramverk och riktlinjer kring identifiering, signering, 
sekretess, informationssäkerhet och arkivering behöver harmoniseras med övrig e-förvaltningsutveckling. 
Dessutom behövs fortsatt stöd och information om e-handel men nu även om e-upphandling till kommuner, 
landsting och regioner. Upphandling inom offentlig sektor blir betydligt effektivare om den kan ske digitalt. 

Arbetet drivs i samarbete med Ekonomistyrningsverket och Kammarkollegiet. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av alla kommuner, landsting och regioner upphandlar elektroniskt. 

Digital kommunikation som huvudkanal 
Med syfte att öka användingen av digital kommunikation kommer projektet Språnget att marknadsföra 
tjänsten Mina meddelanden och den nya svenska e-legitimationen till privatpersoner och företagare. 
Projektet drivs i samarbete med Skatteverket, Bolagsverket och Försäkringskassan. 

Förväntat läge 2015 
Digital komrYllmik?tion är huvudkanal för merparten;;lv alla kommuner, I;:mdstirlg och regioner i deras 
kontakter med privatpersoner och företag. 

Effektiv administration och IT-drift 
Drift och förvaltning av kommuners, landstings och regioners IT-system kostar 14 miljarder kronor varje år. 
Inköp, drift, förvaltning och vidareutveckling av dessa system har en stor effektiviseringspotential som 
realiseras när man har gemensam drift och förvaltning. Ännu större vinster finns om man har gemensam 
löne- och ekonomiadministration och om man köper system och tjänster tillsammans. För att främja 
u!veckiingen mot effektivare iT-drift behövs bättre jämförelser av iT-kostnader och nyttor. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av alla kommuner, landsting och regioner ingår i regionala eller andra typer av kluster för 
gemensam drift och förvaltning av JT-system och löne- och ekonomiadministration. 

6 (11) 

2013-10-09 



Kommunstyrelsen 

SKOLA OCH LÄRANDE 

Tillgång till modern och öppen IT-infrastruktur för lärande 
Samtliga elever och lärare har behov av god tillgång till datorer, läs plattor eller andra enheter som används 
för såväl elevernas måluppfyllelse som utveckling av generella digitala kompetenser. Samtliga skolor har 
också behov aven snabb och flexibel tillgång till internet. Detta kan lösas på olika sätt men är en 
nödvändighet för att alla skolor ska kunna dra nytta av digitala läromedel och förbereda eleverna för 
framtidens arbetsliv. 

SKl har i samverkan med skolhuvudmännen genomfört ett antal gemensamma upphandlingar som skapat 
förutsättningar för att samtliga kommuner kan möta kraven på god tillgång till modern och öppen IT
infrastruktur. 

Förväntat läge 2015 
Alla elever och lärare har tillgång till moderna digitala verktyg och internet. 

Enklare och effektivare skoladministration 
Dagens skoladministrativa system är till vissa delar ineffektiva och dyra . Detta stjäl resurser från det 
pedagogiska arbetet. Det fi nns ett stort behov av nya effektiva system med öppna gränssnitt, som gör det 
möjligt att förenkla skolornas vardag och frigör tid till lärande. Vidare finns behov av att elever och målsmän 
kan följa planering, skolarbete och måluppfyllelse på ett smidigt och säkert sätt. 

Förväntat läge 2015 
En gemensam upphandling av ramavtal för öppna och effektiva skoladministrativa system har genomförts 
och merparten av alla kommuner har gemensamt avropat dessa. 

Digitala lärresurser anpassade till varje elevs lärande 
Enkel och snabb tillgång till relevanta digitala läromedel j olika format som film, text, ljud med mera är en 
avgörande faktor för elevernas lärande. Utbudet av digitala och anpassade läromedel kommer att öka j 

snabb takt. Samtidigt producerar många lärare och elever digitala läromedel som man vill dela med andra. 

SKL har tillsammans med Kronobergs-, Jämtlands-, och Västerbottensregionerna, Statens Medieråd, Di K, 
Kungliga Biblioteket och Utbildningsradion påbörjat ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för 
en kval itativ och lättillgängiig tiligång tiii digitala läromedel. 

Förväntat läge 2015 
En gemensam tjänst för skolor och elever finns tillgänglig för spridning och delning av kvalitetssäkrade 
digitala resurser med koppling mot styrdokumenten. 
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NÄRINGSLIV OCH ARBETE 

En gemensam ingång för företagareS 
Företagare ska erbjudas en från offentlig sektorsamlad digital ingång och stöd för informations- och 
tillståndsgivning. SKL ska driva på utvecklingen av verksamt.se och samordna kommunernas krav och behov. 
Projektet DUKAT för restaurangägare utgör en viktigt grund. Samarbetspartners: Myndigheterna bakom 
verksamt.se; Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket samt E-delegationen. 

Förväntat läge 2015 
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 
Det ska skapas ett elektroniskt informationsstöd för handläggarnas kontroll av inkomstuppgifter från en 
sökande av ekonomiskt bistånd. Samarbetspartners: E-delegationen, uppgiftslämnande myndigheter, 
arbetslöshetskassona, Sambruk. 

Förväntat läge 2015 
Digital informationsinhämtning för ekonomiskt bistånd är etablerat i merparten av alla kommuner. 

Jämföra servicenivå till företagare 
Det ska skapas möjiigheter för att digltait kunna jämföra kommunernas service till företagare, en 
vidareutveckling av INSIKT. Samarbetspartners: Stockholm Business Alliance. 

Förväntat läge 2015 
Det är möjligt att digitalt jämföra samtiiga kommuners service till företagare och resultaten kan följas i 
realtid. 

Förenkla matchning för jobb 
Matchningsprocessen mellan arbetsmarknadens parter, för PRAO och vikarieförmedling, ska förenklas med 
en webbaserad lösning. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av alla kommuner använder webbaserade matchningstjänster för jobb. 

Digital informationsöverföring av uppgifter om nyanlända 
Det finns behov av digital informationsöverföring av Migrationsverkets uppgifter om nyanlända till 
kommunerna. Samarbetspartners: Migrationsverket, E-delegationen. 

Förväntat läge 2015 
Migrationsverkets uppgifter om nyanlända mottas elektroniskt av merparten av alla kommuner. 

5 https:j/www.verksamt.se/ 

8{11) 
2013-10-09 



Kommunstyrelsen 

SAMHÄLLSBYGGNAD, TRANSPORTER OCH MILJÖ 

Digital beräkningstjänst tör miljöbalkstaxa 
Det finns behov av att ge verksamhetsutävare större insyn i hur miljöbalkstaxan beräknas, skapa incitament 
till mer miljöanpassad verksamhet och effektivisera kommuners handläggning. Med utgångspunkt i SKL:s 
taxemodell för miljötillsyn och bygglov ska en webbaserad beräkningstjänst tas fram. Arbetet sker i 
samarbete med bland annat Uppsala. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av alla kommuner använder den digitala beräkningstjänsten för milj öbalkstaxa. 

Digitalisering av gemensam bygglovsprocess 
Bygglovsprocessen är en viktig länk i samhällsbygget, men också komplex med många parter och 
myndigheter involverade. En digitaliserad process skapar möjligheter till effektivare handläggning, likväl 
som ökad transparens och självservice. Det bidrar til l att minska handläggningstider och kan medverka t ill 
ökat bostadsbyggande. Arbetet genomförs i samarbete med E-delegationen, lantmäteriet, Boverket, 
länsstyrel ser, Stockholms stad. 

Förväntat läge 2015 
Specifikation för en nationellt sammanhållen myndighetsövergripande bygglovsprocess är fastställd och kan 
användas vid upphandling av IT-stöd. 

Digitalisering av detaljplan och fastighetsbildningsprocess 
För att realisera malbilden om ökad digita l hantering och genomförande av detaljplaner inom överskådlig tid 
behöver pilotprojekt stödjas. Det kan ge en ökad effektivisering och tydlighet inom til lämpningen av plan
och bygglagen. Arbetet sker i samarbete med branschen, Boverket, lantmäteriet, Regeringskansliet och 
Länsstyrelsen. 

Förväntat läge 2015 
Specifikation för en nationellt sammanhållen myndighetsövergripande detaljplan och 
fastighetsbi!dningsprocess är fastställd och kan användas vid upphandling av IT-stöd. 

Goodata 
SKl och lantmäteriet driver det gemensamma programmet Svensk GEOprocess. Syftet är att underlätta för 
medborgare, företag och myndigheter att få tillgång till enhetliga grundläggande geodata med bra kvalitet 
och till rimliga priser. Detta ska bli möjligt genom en effektivisering av verksamhetsprocesser inom Svenskt 
Lantmäteri . 

Förväntat läge 2015 
Til lgången har förbättrats till enhetlig grundläggande geodata med bra kval itet och till rimliga priser. 



Kommunstyrelsen 

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET 

Medborgardialog med stöd av IT' 
Politiska beslutsprocesser behöver bli mer tillgängliga och transparenta och medborgarnas inflytande öka 
genom användande av tT-lösningar. Metodstöd och erfarenheter samlas på SKL:s webbplats. Dessutom 
kommer särskilt stöd ges för att utveckla visualisering och modererade dialogforum. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av alla kommuner, landsting och regioner använder sig av digitala verktyg för att utveckla 

dialogen med medborgare. 

Digitalisering av nämndadministration 
Allt fle r kommuner, landsting och regioner förser sina förtroendevalda med läs-jsurfplattor för att 
modernisera arbetet i styrelser och nämnder, det ger också en avsevärt minskad pappersförbrukning och 

minskad portokostnad. SKl har delat med sig av programkoden till Digitala Dagordningen 7 som är ett stöd 
för att hantera möten digitalt. 

Förväntat läge 2015 
Merparten kommuner, landsting och regioner har digitaliserat nämndadministrationen. 

Digital delaktighet' 
SKl är partner i Internetstifteisens kampanj för ökad digital delaktighet - Oigide!. 'rrots en god tillgång till 

internet och en hög förekomst av datorer j olika former så finns ett stort behov av att stötta och utbilda de 
som ännu inte har sett möjligheterna och därmed inte använder internet. Kampanjarbetet bedrivs genom 

lokala insatser via studieförbund, bibliotek, kommuner med flera. 

Förväntat läge 2015 
Målet för hela kampanjen Digidel som startade 2011 är att fram till hösten 2013 få 500 000 fler att använda 
internet. Fram tiJI201s ska ytterligare 200000 använda internet. 

Elektroniska val och digitalisering av valadministration 
I en förstudie kartläggs behovet av IT-stöd för det administrativa valarbetet, alltifrån, planering av 
valarbetet, digitala röstlängder till rösträkning. SKl bevakar vallagskommittens arbete för att skapa säkrare 

val 2014. Frågan om elektroniska val finns på agendan och vi följer utvecklingen inom området . 

Förväntat läge 2015 
Försöksverksamhet vid valet 2014 har skapat möjligheter för elektroniska va l. 

6 http ://www.skl.se/vi arbetar med/demokrati/medborgardialog/medborgardialog med it stod 

7 http ://www.digitaladagordningen.se/ 

8 http://www.digidel.se/ 
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STRUKTURELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR E-TJÄNSTER I OFFENTLIG SEKTOR 

Gemensam Ir -arkitektur 
SKL deltar genom E-delegationen i utskottet för ett natione llt interoperabilitetsramverk. Ambitionen är att 
skapa ett ramverk för offentlig sektors IT-arkitektur. 

SKl driver också ett projekt i samverkan med bland annat Västerås för att skapa en kommungemensam 
begreppsstruktur som ska underlätta digital tjänsteutveckling. 

Förväntat läge 2015 
Grundläggande tekniska förutsättn ingar och principer för samverkan är överenskomna och etablerade inom 
offentlig sektor. 

E-legitimation 
Det f inns personer som varken vill eller kan skaffa sig en kommersiellt tillhandahållen e-legitimation. Därför 
har SKl, Skatteverket, Bolagsverket och Försäkringskassan tagit initiat iv till att även en statfig e-legitimation 
ska finnas tillgänglig inom ramen för Svensk e-legitimation. 

Förväntat läge 2015 
Fler privatpt:rsone( och fört:tag har, i jilmföft:lse med 2012, el) e-legitimation och alwänder den för 
offentliga e-tjänster. 

Informationssäkerhet 
Med tanke på att studier visar att Sverige har en hel del utmaningar att ta tag i inom 
informationssäkerhetsområet kommer SKL tillsammans med Myndigheten för säkerhet och beredskap 
(MSB) och informationssäkerhetsnätverket att förbättra vägledningar och stöd tili kommuner, iandsting och 
regioner. SKL ska också tillsammans med MSB, Post- och telestyrelsen (PTS) och Internetstiftelsen.se stödja 
införandet av robust och säker adressering på internet i kommuner, landsting och regioner. 

Förväntat läge 2015 
Det systematiska och behovsanpassade arbetet med informationssäkerhet j kommuner, landsting och 
regioner har förbättrats väsentligt. 

Bredband 
Kommunernas och regionernas aktiva agerande kring bredband, till exempel genom att upprätta 
bredbandsstrategier, är avgörande för real isering av målen för bredbandspolitiken. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av kommuner och regioner har tagit fram en bredbandsstrategi som tillgodoser samhällets 
behov av elektroniska tjänster. 

Länkar till mer information 
Handlingsplanen i sin helhet finns att ladda ned p SKLs webbplats: 

Digitala vägen till morgondagens välfärd - HANDLlNGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 

2013-2015 

SKLs Center för eSamhället rCeSam) samordnar det nationella arbetet med 
handlingsplanen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Riktlinje för sala.se och övriga publika internetkanaler 
Internet rymmer idag ett stort antal olika kanaler utöver den traditionella hemsidan. 
Kanaler som dessutom är tillgängliga via, och anpassade för, andra typer av enheter 
utöver persondatorer. Kommunens webbplats sala.se är dock fortsatt den primära 
och prioriterade kanalen och den naturliga utgångspunkten för kommunens närvaro 
på internet. 

Denna riktlinje och benämningen sala.se avser att tillsvidare gälla för samtliga 
publika internetkanaler som kommunen använder för sin 
medborgarkommunikation. 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
Riktlinjens målsättningar för sala.se ansluter till de övergripande målen som är 
formulerade i e-strategiskt program för Sala kommun: 

Enklare vardag för medborgare och företag 

Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Denna riktlinje anger hur sala.se som publikt verksamhetssystem ska utformas och 
nyttjas för att bidra till att uppfylla de övergripande målen i e-strategiskt program 
2014-2016 samt ta en aktiv roll och medverka i de aktiviteter som är beslutade i 
Handlingsprogram för e-förvaltning 2014-2016. 

Observera att en måluppfyllelse för sala.se inte kan verkställas isolerat för hemsidan 
utan är avhängig och beroende av genomförandet av övriga initiativ och aktiviteter 
inom e-förvaltningens programområden. 

Egna utgångspunkter 
Utöver ovanstående överordnade mål och aktiviteter ingår även hänsyn till följande 
utgångspunkter för kommunens arbete med sala.se: lagar, förordningar och 
föreskrifter; övriga lokalt antagna styrdokument och avtal med leverantörer. 

ALLMÄNT OM SALA.SE 
Bland kommunens internetkanaler är webbplatsen www.sala.se navet i den publika 
kommunikationen över internet. Webbplatsen är i första hand en 
kommunikationskanal, men som sådan har den en strategisk betydelse som länk och 
förmedlare mellan medborgaren och kommunens e-förvaltning, övriga 
verksamheter och förtroendevalda församlingar. 

Not. Riktlinjen är ytterligare konkretiserad i Aktivitetsplan för salase och i 
Tillämpningsreglerför salase. 
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Målsättningar för sala.se 
Utifrån övergripande mål i e-strategiskt program för Sala kommun, aktiviteter inom 
Handlingsprogram för e-förvaltning 2014-2016 och egna utgångspunkter enligt 
ovan, är följande tio målsättningar formulerade för sala.se: 

1. Medborgarna i centrum 
Medborgarnas behov ska stå i centrum för utvecklingen av och innehållet i sala.se. 

Z. Kontakt och insyn 
Medborgare och företag ska med full insyn på ett enkelt och säkert sätt få kontakt 
med, ta del av information och sköta sina ärenden med kommunen. 

Kommunen ska erbjuda olika kontaktvägar baserat på medborgarnas förmåga och 
val; personligt besök, kontaktcenter, telefon, e-post, fax, sms, sociala medier, e
tjänster via webbläsare i datorer och mobila enheter. 

Sala.se ska vara den prioriterade kanalen för kommunikation och självservice 
mellan medborgarna och kommunen. 

3. Självservice 
Våra e-tjänster är utformade så att de blir ett naturligt förstahandsval för 
ärendekommunikation med kommunen. 

Självservice ska vara en integrerad huvuddel i sala.se och prioriterad i den grafiska 
layouten. Medborgarnas förfrågningar ska kunna slutföras inom den digitala miljön 
utan att kräva andra kanaler. 

4. Dialog 
Genom att använda olika digitala kanaler och särskilda IT -verktyg för 
medborgardialog utvecklar vi den lokala demokratin och möjligheterna till påverkan 
och delaktighet. 

5. Transparens 
Sala kommun ska vara transparent, öppen och ge tydlig uppdaterad information 
rörande kommunens verksamheter och beslutsprocesser. 

6. Tillgänglighet 
Sala.se ska i största möjliga utsträckning vara tillgänglighetsanpassad och utgå från 
nationellt antagna riktlinjer och vägledningar. 

7. Öppen data 
Genom att göra kommunens elektroniskt lagrade offentliga information tillgänglig 
för olika aktörer att återanvända bidrar vi till utveckling av nya kommersiella eller 
ideella elektroniska tjänster. 

8. Sala.se ska ligga i framkant 
Sala kommun ska vara engagerad och följa webbutvecklingen för att löpande 
förbättra kommunens webbservice. Sala.se ska vara i nivå med de bästa kommunala 
webbplatserna som ska återspeglas i oberoende nationella bedömningar som 
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årligen utförs för den offentliga sektorn. Kommunen tar också egna initiativ till att 
mäta och utvärdera webbplatsen. 

9. Sala.se ska spegla attraktiva Sala 
I en mindre kommun som Sala bär sala.se ett särskilt ansvar för att förmedla och 
marknadsföra kommunens attraktiva värden som utgör argument för att såväl 
stanna kvar i kommunen som att flytta in till Sala. 

10. Samverkan 
Då kommunernas, landstingens och regionernas samhällstjänster är starkt 
sammankopplade prövar vi fortlöpande möjligheter till den samverkan som i 
förlängningen är en förutsättning för en effektive-förvaltning av hög kvalitet. 
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Riktlinje för IT- och kommunikationssäkerhet i Sala kommun 

ÖVERGRIPANDE MÄL 
Riktlinjens målsättningar för informationssäkerhet ansluter sig till de övergripande 
målen som är formulerade i e-strategiskt programför Sala kommun: 

• Enklare vardag för medborgare och företag 

Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

Genom en säkerställd f T-säkerhet och bevarad hänsyn till den personliga 
integriteten skapar vi en trygg grund för kommunens eförvaltning. 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Informationssäkerhet ingår även som ett särskilt programområde, Strukturella 
förutsättningar för e-tjänster i Offentlig sektor, i Handlingsprogram för e-förvaltning 
2014-2016. Inom programområdet pågår ett nationellt initiativ för 
informationssäkerhet enligt följande: 

Informationssäkerhet 
Med tanke på att studier visar att Sverige har en hel del utmaningar att ta tag i inom 
informationssäkerhetsområet kommer SKl tillsammans med Myndigheten för säkerhet och beredskap 
(MSB) och informationssäkerhetsnätverket att förbättra vägledningar och stöd tiil kommuner, landsting och 
regioner. SKL ska också tillsammans med MSB, Post- och telestyrelsen (PTS) och Internetstiftelsen.se stödja 
införandet av robust och säker adressering på internet i kommuner, landsting och regioner. 

Förväntat läge 2015 
Det systematiska och behovsanpassade arbetet med informationssäkerhet i kommuner, landsting och 
regioner har förbättrats väsentligt. 

För kommunens del inom handlingsprogrammets initiativ Informationssäkerhet 
gäller ett samordnings- och bevakningsansvar samt en beredskap för införande eller 
anpassning när det föreiigger en färdigutvecklad tjänst, funktion eiler vägledning 
enligt den nationella handlingsplanen. 

Egna utgångspunkter 
Utöver ovanstående mål och aktiviteter ingår även följande utgångspunkter för 
kommunens arbete med IT-säkerhet: lagar, förordningar och föreskrifter; våra egna 
lokala krav och avtal med leverantörer 

Not. Riktlinjen är ytterligare konkretiserad i Aktivitetsplan för [T-säkerhet och i 
Tillämpningsregler för [T-säkerhet med rollbaserade lT-säkerhetsinstruktioner. 
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ALLMÄNT OM KOMMUNENS IT-SÄKERHET 
Den information som kommunen lagrar i sin IT -miljö är en av våra viktigaste 
resurser och hanteringen av denna tillgång är en viktig del i arbetet med 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 

Med IT -säkerhet avses: 

att rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett 
spårbart sätt. 

• att informationen är och förblir riktig. 

att IT-säkerhet är en integrerad del av vår verksamhet. Alla som hanterar 
informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla IT-säkerheten. Det är 
också ett ansvar för chefer på alla nivåer att aktivt verka för en positiv attityd till 
säkerhetsarbetet. 

att var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser som kan 
p3verka säkerheten för våra informationstilIgångar. 

att kommunens alla verksamhetsdelar är bundna av denna riktlinje vilket 
medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från 
denna. 

• att medarbetare som använder kommunens informationstillgångar på ett sätt 
som strider mot denna riktlinje kan bli föremål för disciplinära åtgärder. 

Målsättningar för IT- och kommunikationssäkerhet 
Utifrån övergripande mål i e-strategiskt program [ör Sala kommun, aktiviteter inom 
Handlingsprogram[ör e-Jörvaltning 2014-2016 och egna utgångspunkter enligt 
ovan, gä!!er följande målsättningar för kommunens IT -säkerhet. 

1. Alla medarbetare har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler 

2. Informationsförsörjningen är säker, effektiv och bidrar till ökat skydd och 
stöd för medarbetare, samverkande partners och tredje man 

3. Ingångna avtal är kända och följs 

4. Krishanteringsförmågan upprätthålls 

5. Investeringar i form av information och teknisk utrustning har tillräckligt 
skydd 

6. Det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur 
för extern och intern datakommunikation 

7. Hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för vår 
verksamhet analyseras fortlöpande 

8. Händelser i informationssystem som kan leda till negativa konsekvenser 
förebyggs 
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