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Stöd för

Omvärldsbevakning är omfattande arbete…

Hur började det hela?

• Kommunernas arkitekturnätverk (ADU) såg behovet

• Inera, SKL och eSam engagerades
• Workshop med återanvändning i fokus
• Liten arbetsgrupp färdigställde

Strukturerad omvärldsbevakning omfattar initiativ som är:

• Internationella, nationella eller gemensamma
• Beslutade och antingen pågående eller kommande
• Inom eller med påverkan på arkitektur

Strukturerad omvärldsbevakning – Syftet
• Visa viktiga initiativ inom nationell digital utveckling
• Skapa en gemensam bild av utvecklingen
• Visa beroenden mellan olika initiativ

• Underlag för planering och strategier
• Undvika dubbelarbete

Främsta källor för relevanta initiativ: eSam, DIGG, SKLs Handlingsplan, nationella initiativ
från SKL / Inera / SKL Kommentus

Inera.se
Första
version
juni 2018

https://www.inera.se/digitalisering/ar
kitektur/struktureradomvarldsbevakning/

Dela digitalt

https://deladigitalt.se/delamed
dig?visakort=678

Målgrupper
2 nivåer
1.

Beslutsfattare som har behov av att få en översikt över nationell digital
utveckling som ett underlag för både lokal och gemensam/nationell
planering och strategier

2.

Verksamhetsutvecklare, strateger, IT-arkitekter, IT-utvecklare

Vad kan jag förvänta mig?
• Rullande 3-årshorisont med beslutade initiativ

Inga önskemål

• Enklare beskrivningar av respektive initiativ + länkar

Inga befintliga
tjänster

• Färgkodning för enklare fokus
(Känna till)
Bevaka – förbereda/initiera
Initiera/budgetera – skapa förmåga
(processer, organisation, regelverk, resurser, tekniskt/it-stöd)
Införande – nationell leverans finns klar alt. lag har blivit gällande
(Förvaltning)

Bild från datafilen
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Bevaka / Förbereda

Initiera / Budgetera

2019

Q1

Q4

EFOS

Q1

Q2

2021

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

(E-identitet för offentlig sektor, ”nya SITHS”)

Säker åtkomst till läkemedelsinformation via SAMBI

(SAMBI är en nationell säkerhetslösning för hälsa, vård och omsorg)

Webbtillgänglighetsdirektivet

(EU - avser offentliga myndigheters; webb och mobila app.)

Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Säkerhetsskyddslagen SFS 2018:585

(Avser främst hälsa & sjukvård, läkemedelsförskrivning, hamn- eller flygverksamhet)
(Avser skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri och sabotage)

(Lag – europeisk standard för elektroniska fakturor,

eFakturadirektivet

Förvalta

2020

Q3

Q2

Införa

krav vid offentliga upphandlingar startade efter 1:a april 2019)

(e-tjänster som underlättar företagande)

Serverat
Svenskt ramverk för digital samverkan (EIF)
Säker digital kommunikation (SDK)

(Vägledning för digital samverkan framtagna, för info)
(mellan kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter)

SKL’s Handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
EU Regulation: Free flow of non-personal data
Bokning och bidrag (Projekt)
Digitalisering av nationella prov
Nationell läkemedelslista

(EU Lag som kompletterar GDPR avseende åtkomst till data som ej är personrelaterad)

(Leverantörskrav - Ramavtal via Kommentus)
(alla prov - när möjligt - är digitaliserade år 2022)
(samlad, korrekt och aktuell info om medicinering)

The Once Only Principle (TOOP)
EU-projekt som baseras på principen en uppgift en gång
eDelivery (EU - specifikationer & arkitektur för säkra meddelanden)
Mina kontaktuppgifter (förstudie klar, avvakta bättre juridiska förutsättningar)

Förvalta
Förvalta
Förvalta

Single digital gateway Regulation (SDGR) (Väntar på beslut från EU – gemensam digital ingång till information)
Säker och effektiv tillgång till grunddata

(regeringsuppdrag – bl a tydliggöra ansvaret för grunddata)

Förvalta

Säkert och effektivt elektroniskt utbyte
(Regeringsuppdrag, avser informationsutbyte inom den offentliga sektorn)Förvalta
eIDAS (e-tjänster med inloggning ska stödja europeisk elektronisk identifiering)
Att genomföra nationella skrivprov med dator eller andra digitala verktyg

Uddevalla kommun:
Mycket bra initiativ! Följer med stort
intresse

Jokkmokks kommun:
Mkt intressant, bra initiativ!

Solna stad:
Äntligen en samlad bild för alla aktörer
som berörs. Tack för det.

Borås stad:
Gott. Jag tänker att jag vill prenumerera
på förändringar i Excelfilen… ;-)

Västerås stad:
Jättebra sammanställning, underlättar
verkligen kommunens planering framöver!

God respons från deladigitalt.se

Kungsörs kommun:
Tack för detta- mkt bra initiativ

Göteborgsregionens kommunalförbund:
Har presenterat detta för
digitaliseringsrådet i Västra Götaland som
instämmer i att detta är ett jättebra initiativ
som vi kommer att följa. Vi ser såklart
gärna att det kommer att ges utrymme för
förvaltning så att informationen hålls
uppdaterad. Bra jobbat!!
Eskilstuna kommun:
Ser fram emot den nya versionen då vi
kommer att synka och samordna
kommunens egna initiativ/projekt med
nationella projekt/initiativ. ☺

Det underlättar för mig och min kommun
att vara i takt med omvärldens
förändringar vad gäller behov och
möjligheter
Enda chansen om vi skall kunna driva mot
samma mål nationellt

Samlad bild och behöver inte söka i alla
led
I min roll som deltagare i
Digitaliseringsrådet är detta ett sätt att få
en jättebra övergripande bild av
aktiviteter/initiativ/projekt. Jag behöver
inte själv göra omvärldsbevakningen, på
den begränsade tid jag har för
digitaliseringsarbetet

Tydlig information om vad som behöver
planeras för på kort och lång sikt

God respons
från enkät

För en liten kommun med lite resurser så
sparar det en massa tid

Det är mycket som händer runt om kring
oss och ingen möjlighet för oss att följa
det i en kommun, vi har helt enkelt inte
resurserna. Detta gäller särskilt när det
kommer till ändringar i lagar och regelverk
och annat material och information från
politiska organ som regering, EU och
andra offentliga verksamheter som agerar
inom området. Samma gäller med
spridning av positiva resultat och
utveckling i kommuner, landsting och
övriga offentliga Sverige som vi möjligen
kan ta del av.

Specialister & experter bevakar,
extraherar och tolkar relevanta initiativ,
och ger oss strateger och taktiker
rekommendation vad/ hur göra och när.
det kommer leda till ett enat Sverige.
sällan har vi kommuner både tid och
kompetens att lägga på detta.

Hur ser det ut framåt?
Ny version 2 gånger per år
December och juni

Digitalt verktyg till nästa version?
Ev. inom Arkitekturgemenskapens arkitekturbibliotek

Frågor

Min fråga till dig!
Kommer du att verka för att Strukturerad omvärldsbevakning används i din
organisation?

