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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Beslut om fördelning av investeringsmedel för utveckling av e-tjänster 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   fördela 7 220 000 tkr av investeringsmedel för e-förvaltning fördelat på 5 920 000 tkr till 
pilotetablering av e-arkiv, 500 000 tkr för genomlysning av integrationslösning/plattform, 
flödesmotor och organisation samt 800 000 tkr för handlingsplan ”Öppen data” 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har för år 2012 20 miljoner kr i investeringsmedel för att utveckla e-
tjänster. IVE  2012-2015 har ett inriktningsmål om att kommunens e-tjänster ska fortlöpande 
utvecklas och erbjudas invånarna.  Alla kommunala enheter ska eftersträva e-
förvaltningslösningar och digitalisering av ärendehantering, information och blanketter samt 
elektroniska ansökningar. 
  
Nämnder har möjlighet att ur dessa medel söka pengar för att finansiera utveckling och 
införande av e-tjänster. Ansvaret för processkartläggning, genomförande och drift ligger hos 
respektive nämnd.  
 
Föredragning 
Kommunledningskontoret föreslår att 7 220 000 tkr av de avsatta medlen fördelas enligt 
föredragning och återkommer med ytterligare förslag över hur resterande medel ska fördelas. 
 
Genomlysning av integrationslösning/ plattform, flödesmotor och organisation. 
I skapandet av en effektiv e-förvaltning ställs det höga krav på en väl fungerande information- 
och systemintegration samt tillhörande organisation. För att stödja ett processorniterat 
arbetssätt och en digital ärendehantering måste information effektivt kunna delas mellan de 
olika verksamheterna och kontoren. Tillgång på information och återanvändbarhet är 
ledorden. 
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Där det är möjligt ska även information vara tillgänglig externt för vidareutnyttjande. Det ger 
en större potential för Uppsala kommun att skapa nytta för medborgarna och näringslivet 
genom att göra information tillgänglig i digital form. Näringslivet ges möjlighet att utveckla 
mervärdeskapande applikationer och tillämpningar som vidareutnyttjar den information som 
kommunen gör tillgänglig. 
 
Integrationsplattform och flödesmotor används för att skapa e-tjänster. Integration är länken 
mellan e-tjänster och bakomliggande verksamhetssystem. Ärendeflöden blir automatiserade 
och användarnyttan blir högre. 
 
Extern kompetens utreder frågan om Organisation - Underlag för att kunna etablera ett ICC- 
Integration Competence center, dvs ett sätt att organisera hanteringen av befintliga 
integrationer och kommande integrationsbehov.Befintlig lösning (Teis) jämförs med 
lösningar på marknaden. 

  
Estimerad kostnad = 500 000 sek. 
 
Pilotetablering av E-arkiv. 
Stadsarkivet har under ett par år drivit ett projekt om förstudie för e-arkiv i Uppsala kommun.  
Kommunstyrelsen har 23 maj 2012  beslutat att det i Uppsala kommun ska finnas ett 
gemensamt e-arkiv. E-arkivet ska som en del av kommunens plattform för e-förvaltning bidra 
till ökad effektivitet, tillgänglighet och tillförlitlighet. Enhetligare och effektivare 
informationshantering samt arkivering bland annat genom minskad eller avskaffad 
pappershantering. E-arkiv leder till förbättrade förutsättningar för transparens och 
tillgänglighet. 
 
Kvalificering av lösning 220 000 sek. 
Uppskattad kostnad enligt förstudie 5 700 000:-  
Estimerad kostnad = 5 920 000 sek. 
 
Handlingsplan öppen data 
Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även ska av 
till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster. Detta beskrivs i Public Sector 
Information, PSI-direktivet. 
 
PSI-direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som 
finns hos offentliga myndigheter. Syftet med direktivet är att skapa förutsättningar för en 
europeisk informationsmarknad. Vidareutnyttjande innebär att information används för andra 
ändamål än dem som de ursprungligen framställdes eller samlades in för. 
 
Direktivets bestämmelser har införlivats i svensk rätt genom lagen (SFS 2010:566) om 
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. 
 
Uppsala kommun behöver ta fram en handlingsplan för öppen data samt genomföra åtgärder 
för att tillgängliggöra öppen data i elektronisk form. 
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 Inventera befintlig öppen data 
 Kartlägga vilka datakällor som på kort och lång sikt kan vara lämpliga att publicera 
 Skapa en portal som ska fungera som en samlad ingång över det data som 

tillgängliggörs för vidareutnyttjande. I portalen ska ett urval av datakällor publiceras 
för nyttjande av externa intressenter (näringsliv och allmänhet) 

 
Estimerad kostnad = 800 000 sek. 

 
Ekonomiska konsekvenser  
Kostnaderna inryms i befintlig budget. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
 


