Seminarieinbjudan

Kommungemensamma digitala resurser
– Erfarenheter, utmaningar och vagar
framat
Tid:
Torsdag 19 februari kl. 10.00-16.00 (fika från 9.30).
Plats:
Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
Kostnad:
800 kr exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.
Anmälan: Görs via denna länk senast 11 februari
Frågor:
goran.goldkuhl@liu.se
Målgrupp: Seminariet vänder sig till dig som har intresse för strategiska eförvaltningsfrågor eller på annat sätt är nyfiken på resultaten från våra fallstudier
av viktiga kommungemensamma digitala resurser.

Redovisning av RESONANS-projektet
RESONANS-projektet har bedrivits i samverkan mellan Linköpings universitet, Edelegationen och SKL under 2014 och med stöd från VINNOVA. SKL och Linköpings
universitet inbjuder nu till seminarium för att redovisa resultat från projektet och
samtala om utmaningar inom svensk e-förvaltning.
Resonansprojektet har studerat hur långt har man kommit i att etablera en digitalt
samverkande offentlig sektor genom att studera hur förvaltningar samverkar om och
genom olika gemensamma digitala resurser.
På seminariet kommer de fem fallstudier som är kommungemensamma att redovisas
och diskuteras:
 Informationsförsörjning inom ekonomiskt bistånd
 Gemensam gymnasieantagning i Stockholms län
 Kommunala e-tjänsteplattformar – en jämförelse
 Kommunala företagstjänster genom verksamt.se
 Meddelandeförmedling genom Mina meddelanden

De perspektiv som är gemenamma för studierna är hur samstyrning och
samanvändning sker och vilka de utmaningar som finns för att samverka kring stora
viktiga digitala resurser inom offentlig sektor. Vi har studerat front-office system
(som gemensamma webbplatser, gemensamma tjänstekomponenter) och back-office
system (som gemensamma system/register, informationsutbyte). Detta har gjorts
genom dels en översiktlig kartläggning av viktiga offentliggemensamma satsningar
och dels genom fördjupande fallstudier. Läs mer: RESONANS slutrapport –
Offentliggemensamma digitala resurser

Seminarieprogram
 Välkommen – varför är detta viktigt för kommunsektorn, Bengt Svenson
 Studier av kommungemensamma digitala resurser genom
RESONANS-projektet, Göran Goldkuhl
 Redovisning från fem fallstudier
o Informationsförsörjning inom ekonomiskt bistånd, Owen Eriksson
o Gemensam gymnasieantagning i Stockholms län, Anders Persson
o Kommunala e-tjänsteplattformar – en jämförelse, Anders Persson
o Kommunala företagstjänster genom verksamt.se, Annie Röstlinger
o Meddelandeförmedling genom Mina meddelanden, Annie Röstlinger
 Utmaningar i samstyrning och samanvändning av digitala resurser,
Göran Goldkuhl
 Hur bedriva kommungemensam digital utveckling, gruppdiskussioner
 Uppsummering & avslutning, Bengt Svenson och Göran Goldkuhl
Medverkande
Göran Goldkuhl, Linköpings universitet (projektledare)
Owen Eriksson, Uppsala universitet (forskare i projektet)
Anders Persson, Linköpings universitet (forskare i projektet)
Annie Röstlinger, Linköpings universitet (forskare i projektet)
Bengt Svenson, SKL (medlem i styrgruppen)

Varmt välkommen!

