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Skånsk Samverkan för Innovativ informationshantering - S2I2
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Beslut
Tillväxtverket beviljar REGION SKÅNE, org nr 232100-0255, stöd ur den Europeiska regionala
utvecklingsfonden till ovan angivet projekt.
Stödet tas ur det Operativa programmet för Skåne-Blekinge, insatsområdet Inkluderande tillväxt
- bredband och avser projektperioden 2021-06-01 - 2023-03-31. Stödet uppgår till 50 procent
av projektets faktiska kostnader och 50 procent av den sammanlagda stödgrundande
finansieringen, dock högst 4 055 000 kronor.
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder,
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning
(TVFS 2019:1).
Beslutet kan inte överklagas.
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Motivering
Strukturfondspartnerskapet/samrådets motivering
Projektet Skånsk samverkan för innovativ informationshantering – S2I2 ligger väl i linje med
programmets intentioner och utlysningens inriktning. Genom projektets arbete med samverkan
kring säker digital kommunikation och öppen data skapas förutsättningar för att förbättra,
förenkla och öka säkerheten i hanteringen av den stora mängd känslig information som dagligen
utbyts mellan offentliga aktörer samt en ökad tillgång till och användning av öppna data.
Projektet ligger väl i linje med Skånes regionala utvecklingsstrategi och i linje med Skånes
innovationsstrategi. Projektet inkluderar en bred samverkan med aktörer från olika sektorer
och har en god geografisk bredd. Det finns ett mycket tydligt fokus på resultatspridning och hur
projektets resultat förväntas att implementeras. Projektet bedöms ha god potential till långsiktig
strukturpåverkan. Strukturfondspartnerskapet prioriterar projektet och överlämnar till
Tillväxtverket för beslut.

Tillväxtverkets motivering
Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl:
Projektet stämmer väl med programmets intentioner för insatsområde 4. Inkluderande tillväxt –
Bredband, med investeringsprioritering 2a, att öka utbygganden av bredband och
höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.
Genom projektets arbete med samverkan kring säker digital kommunikation och öppen data
skapas förutsättningar för att förbättra, förenkla och öka säkerheten i hanteringen av den stora
mängd känslig information som dagligen utbyts mellan offentliga aktörer samt en ökad tillgång
till och användning av öppna data.
Tillväxtverket har bedömt att ansökan är förenlig med tillämpliga nationella och
gemenskapsrättsliga bestämmelser, samt uppfyller obligatoriska urvalskriterier och principer
för projekturval.

Projektbeskrivning
En korrekt hantering av information i offentlig sektor är avgörande för att bibehålla invånarnas
förtroende och för ett effektivt och säkert informationsutbyte. Höga krav ställs på kompetens
inom informationshantering. Offentlig information är en värdefull resurs om den görs tillgänglig
för återanvändning. Publicering av öppna data ger exempelvis möjligheter till ökad insyn i
offentlig verksamhet, effektivisering av processer och ökad innovation i näringslivet. Detta
projekt syftar till ett säkrare informationsutbyte och en ökad tillgång och användning av öppna
data genom en stark regional samverkan.
Det finns även ett stort behov av att förbättra, förenkla och öka säkerheten i hanteringen av den
stora mängd känslig information som dagligen utbyts mellan offentliga aktörer. I avsaknad av
nationell infrastruktur för digitalt informationsutbyte används idag ofta brev och fax - manuella
flöden som gör det svårt att säkerställa att rätt mottagare nås av informationen, vilket ofta
skapar oro hos handläggare enligt en undersökning som genomfördes 2016 av Sveriges
Kommuner och Regioner. Hanteringen innehåller säkerhetsbrister och kräver ofta tidsödande
motringning för att verifiera rätt mottagare.
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För att lösa problemen utvecklas nu en infrastruktur för Säker digital kommunikation (SDK) på
nationell nivå som kan användas av alla berörda aktörer. Även om de tekniska förutsättningarna
kommer på plats innebär tillämpning av SDK en mycket stor omställning, vilken projektet
kommer underlätta. Projektet kommer på lång sikt bidra till att offentliga aktörer har en god
informationshantering som ger tillgång till rätt information, i rätt tid och på rätt plats och
näringslivet har stärkt innovationsförmåga tack vare ökad användning av öppna data. När
projektet avslutas ska deltagande kommuner och Region Skåne ha förmåga att publicera öppna
data och att kommunicera känslig information på ett säkert sätt och näringslivets möjligheter att
använda öppna data ska ha ökat.

Mål och resultat
Mål
Målen för projektet styr mot investeringsprioritering 2a - antagande av ny teknik och nätverk
för den digitala ekonomin.
Projektets övergripande mål
Offentliga aktörer har en god informationshantering som ger tillgång till rätt information, i rätt
tid och på rätt plats och näringslivet har stärkt innovationsförmåga tack vare ökad användning
av öppna data.
Projektmål
Deltagande kommuner och Region Skåne har ökat sin förmåga att publicera öppna data och att
kommunicera känslig information på ett säkert sätt. Näringslivets möjligheter att använda
öppna data har ökat.
Öppna data
Delmål 1: Offentliga aktörer och näringsliv ska ha en ökad kompetens kring öppna data och
informationshantering som är relevant för respektive nivå (ledning, IT, verksamhet)
Delmål 2: Informationsmängder som lämpar sig som öppna data ska vara kartlagda.
Delmål 3: Samtliga kommuner och Region Skåne ska ha tillgång till en testmiljö i en öppna data
plattform.
Delmål 4: Beslutsunderlag för en regional struktur för samverkan inom öppna data ska tas fram.
Delmål 5: Medverkande kommuner* ska ha ett utökat samarbete med näringslivet för en ökad
kunskap om företagens behov gällande öppna data.
*Med medverkande kommuner avses de kommuner som är samverkanspartners

Säker digital kommunikation
Delmål 1: Offentliga aktörer ska ha en ökad kompetens kring säker digital kommunikation som
är relevant för respektive nivå (ledning, IT, verksamhet)
Delmål 2: Informationsflöden där säker digital kommunikation kan användas ska vara kartlagda.
Delmål 3: Deltagande kommuner och Region Skåne ska vara anslutna till SDKs infrastruktur,
enligt den förvaltningsmodell som kommer att gälla för SDK framöver.
Delmål 4: Behov av gemensamma upphandlingar samt gemensam drift och förvaltning ska vara
kartlagda, analyserade och dokumenterade.
Målen kommer att mätas fortlöpande med utvärderingsfrågor som återkommer regelbundet
efter olika aktiviteter. Syftet är att få en bild av lärandet och även att utveckla det fortsatta
genomförandet i projektet. Eftersom deltagande kommuner kommer att engageras successivt
har projektet möjlighet att anpassa och utveckla aktiviteter utifrån utvärderingsresultaten.
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Enkäter genomförs för att belysa kunskapsnivå inom de olika målgrupperna. Inom öppna data
används den genomförda enkäten i nulägesanalysen som nollmätning som sedan upprepas för
att mäta projektets resultat. Kvantitativa mätningar görs kring hur många av deltagande aktörer
som har genomfört förberedelser, har anslutit till SDK respektive har tillgång till en öppna dataplattform.

Målgrupp(er)
Projektet har två primära målgrupper:
- Skånska kommuner och Region Skåne: Alla skånska kommuner och Region Skåne ska genom
detta projekt nås av information om den regionala mobiliseringen inom SDK och öppna data. De
ska ha kunskap om projektet för att kunna medverka utifrån sin egen interna kapacitet och ta
del av kunskap och erfarenhet i arbetet med SDK och öppna data. Inom denna målgrupp är
beslutsfattare/politiker, IT-arkitekter, IT- och informationssäkerhetsansvariga, jurister och
medarbetare inom berörda verksamheter identifierade som primära yrkeskategorier. Utöver
dessa så skall även upphandlingsenheten ha tillräcklig dokumentation inför framtida utformning
av upphandlingsunderlag inför implementeringen av SDK.
- Skånskt näringsliv: Näringslivet ska känna till projektets intention och vilja att tillgodose dem
med öppna data som de efterfrågar från kommunal sektor. De ska känna till vilka möjligheter,
men samtidigt även begränsningar, som finns utifrån ett offentligt perspektiv för
tillgängliggörandet. De ska även genom aktiv dialog med kommunerna, kunna resonera kring
nya samarbetsmodeller och processer där kommunal sektor kan stötta dem i användningen av
data. De aktörer som verkar på offentligt uppdrag, skall känna till SDK och dess
användningsområden.
Projektet har även två sekundära målgrupper:
- Statliga myndigheter och privata utförare: Även om den primära målgruppen är kommunala
och regionala verksamheter, så sker en stor del av kommunikationen även med statliga
myndigheter och privata utförare av offentliga tjänster. Det är därför även viktigt att nå dessa
aktörer för att identifiera kommunikationsbehov och gemensamt föra dialog i syfte att skapa fler
tillämpningsområden för SDK. Även access och utbyte av öppna data kan ske mellan kommunal,
regional och nationell verksamhet. Projektet kommer analysera dessa dataströmmar och
kontakta relevanta aktörer för att sprida information om projektets arbete.
- Teknikleverantörer som tillhandahåller tjänster och produkter för genomförandet av SDK och
tillgängliggörandet av öppna data: För att samla kunskap inför analys av eventuella kommande
upphandlingsbehov vill projektet även nå teknikleverantörer som kan tillhandahålla tjänster och
produkter för implementering av SDK och/eller plattformar där öppna data kan publiceras.

Förväntat resultat vid projektavslut
Projektet förväntas att efter avslut uppnå följande resultat:
Säker digital kommunikation:
- 33 kommuner kommer att ha fått stöd gällande sin digitala omställning till SDK för att kunna
eliminera osäkra och resurskrävande analoga kommunikationsmetoder som t.ex. fax och brev.
- Analysunderlag inför en framtida regional upphandling av SDK via Skånes Kommuner efter
projektgenomförandet är framtaget.
- 33 skånska kommuner kommer att ha medverkat i utbildningar inför implementeringen av
SDK.
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- En standardiserad manual för analys, förberedelse och införande av SDK kommer att ha
producerats och tillgängliggjorts för målgrupperna.
Öppna data:
- 33 skånska kommuner kommer att ha medverkat i utbildningar för användning av öppna data
och höjt sin kunskap om dess värde för den interna kommunala förvaltningen såväl som dess
användning i privat sektor i Skåne.
- 33 kommuner har tillgång till en testmiljö för öppna data.
- 33 kommuner har påbörjat analyser kring öppna data samt identifierat 5 möjliga
dataströmmar.
- 5 kommuner kommer att ha minskat sin administrationskostnad genom att publicera öppna
data. Mäts genom en nollmätning av dagens process innan arbetet påbörjas, tex antal timmar
som läggs på att hantera förfrågningar om fakturor. Utvärdering görs i slutet av projektet men
den största nyttan kommer att uppstå när processen har löpt över längre tid.
- 10 företag har aktivt tagit del i projektet för att skapa förutsättningar för samverkan med
kommunala aktörer och för att redogöra för sina behov av öppna data.
- 5 kommuner kommer att ha påbörjat ett samarbete med näringslivet gällande extern
användning av öppna data baserat på företagens behov och önskemål.
Ytterligare ett viktigt resultat blir att sprida analyser och erfarenheter för hur användning av
öppna data har förändrats under coronapandemin genom projektets strategiska
kommunikationsarbete.
Arbetsprocesserna för att uppnå resultaten är integrerade med Tillväxtverkets riktlinjer för
hållbarhetsaspekterna. Förutom tidigare nämnda kopplingar till t.ex. icke-diskriminering och
likabehandling vid användning av öppna data, så har projektet även analyserat
jämställdhetsaspekten. Projektet har förberett en handlingsplan utifrån erfarenheter från
Genuslabbet, Mångfaldslabbet, Winnet, Jämställd Utveckling Skåne och Jämställ NU. Projektet
kommer att initialt påbörja arbetet med 4R-metoden där kartläggning sker kring hur kvinnor
och män representeras i olika delar av projektet och deltagande organisationer samt även titta
på hur resursfördelningen ser ut mellan kvinnor och män. När projektet sedan passerat den
preliminära fasen av projektimplementeringen så kommer parterna att analysera orsakerna
(realia) bakom de två ovanstående punkterna för att sedan skapa en gemensam handlingsplan
för SDK och ÖD (realisera) som ska integreras i arbetet. Förutom detta så kommer projektet
även att integrera genuscoaching i användargrupper samt tillämpa Genushand-metoden vid
insamling av data. Exempel på verktyg som projektet kommer att använda är: 4R-metoden,
Genushanden och fackförbundet TCOs praktiska råd för möten och workshops (grundat på
Maktsalongens publikationer). Projektet kommer aktivt att utforma arbetsgrupper där
jämställdhet, icke-diskriminering och likabehandling integreras, analyseras och i slutändan
rapporteras till projektledaren som i sin tur sammanställer erfarenheterna och effekterna för
vidareförankring hos styrgruppen.
Projektets resultat kommer även att öka jämställdhet, icke-diskriminering och likabehandling
genom ökad transparens och likvärdig tillgång till information.

Förväntade effekter på lång sikt
Resultaten i både SDK och ÖD kommer att förvaltas vidare efter projektets slut av den primära
målgruppen. Skånska kommuner och Region Skåne kommer löpande fortsätta analysera
informationsflöden för implementering i SDK med stöd av den förvaltningsorganisation som
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byggs upp hos Skånes Kommuner om behov påvisas under projektet. Skånes Kommuner
kommer vid behov även genomföra gemensamma upphandlingar inom SDK och öppna data
efter projektavslut. Om en regional samverkansstruktur etableras kring öppna data kommer den
att stötta kommunerna och Region Skåne i det fortsatta arbetet med öppna data. Utöver det
kommer kontaktytan mot näringslivet att förvaltas av Media Evolution och IUC Syd i form av nya
initiativ för att öka användningen av öppna data. Ansvaret för att detta genomförs vilar primärt
på Region Skåne, med stöd av Skånes Kommuner, IUC Syd och Media Evolution.
Hållbarhetsaspekterna är starkt integrerade i den långsiktiga strategin efter projektavslut.
Arbetet inom öppna data bidrar exempelvis till likabehandling genom att alla invånare kan ta del
av ekonomisk information som information om vilka inköp kommuner och regioner gör från
olika leverantörer. Detta kommer att skapa kreativitet kring att utveckla nya kostnadseffektiva
erbjudanden, möjliggöra för medborgare att upptäcka och rapportera felaktigheter som begåtts
av kommunerna eller Region Skåne och reducera kostnader för kommunens personal att leta
fram uppgifter som begärs ut från kommunen.
På lång sikt kommer projektet bidra till att uppfylla regionens utvecklingsmål: Öppenhet och
säker kommunikation reducerar risk för misstag och eliminerar misstankar om korruption och
bidrar på det sättet till framtidstro. Öppen information utgör en grund för att göra regionen till
en tillväxtmotor genom ökade möjligheter till innovation i näringslivet. Öppenheten bidrar till
hållbar resursanvändning, eftersom företagare får möjlighet att utveckla miljömässigt bättre och
samtidigt mer ekonomiskt konkurrenskraftiga erbjudanden baserat på informationen. SDK
eliminerar föråldrade tekniska lösningar som fax som är osäker och resurskrävande. Framtidens
välfärd kan utvecklas och förbättras genom öppenhet kring kostnaderna i nuvarande system och
bättre tillgång till information. Steget att tillgängliggöra offentlig information ökar den positiva
uppmärksamheten kring Skåne och förstärker bilden av Sverige som ett föregångsland inom
samhällsutveckling, företagande och demokrati. Skåne blir på detta sätt mer globalt attraktivt ur
företags-, trygghets- och demokratiperspektiv. Projektet kommer att lägga en grund för denna
utveckling. Grunden kommer sedan att kunna byggas på genom fortsatta initiativ där kommuner
efter hand kan offentliggöra en allt större del av sin information.
Även om projektet genomförs under införandet av nästkommande programperiod, så har
hänsyn tagits till Europa2020-strategin. Projektet bidrar till den på följande vis:
-

-

-

Smart tillväxt - Både genom publiceringen av ÖD samt integreringen av SDK, så
säkerställer projektet att Skåne befinner sig i framkant gällande att skapa
förutsättningar för digital innovation genom regional samverkan och utveckling av en
ekonomi baserad på kunskap och innovation.
Hållbar tillväxt - SDK bidrar tydligt genom elimineringen av föråldrade lösningar som
faxen samt skapar en mer effektiv och säker kommunikation. Öppna data banar väg för
datadrivna innovationer. Exempelvis optimering av rutter för sophantering vilket
minskar mängden trafik och på så vis även utsläpp vilket långsiktigt kommer att främja
en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
Tillväxt för alla - att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning: Genom projektets
samarbete med industrin inom ÖD, så öppnar projektet upp för möjligheten att dessa
utökar sin verksamhet och på så vis kan nyanställa samt resonera kring nya
affärsmodeller som långsiktigt även skapar social och territoriell sammanhållning.
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Samverkansparter (om samverkansprojekt)
Helsingborgs kommun
Industriellt UtvecklingsCentrum Syd AB
Kommunförbundet Skåne
Kristianstads kommun
Landskrona kommun
Lunds kommun
Malmö kommun
Media Evolution Southern Sweden AB (Svb)
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun

212000-1157
556101-2153
837600-9109
212000-0951
212000-1140
212000-1132
212000-1124
556774-4247
212000-0969
212000-0886

Tid och aktivitetsplan
Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation
och resultatspridning

Projektet kommer att utifrån
kommunikationsplanen genomföra ett
antal aktiviteter för SDK och ÖD:
Nulägesanalyser, Strategiplaner för att
nå mål, Kommunikation mot
målgrupper, Budskapsplaner gällande
målgrupper och externa aktörer samt
kommunikation via befintliga
samverkansparters
marknadsföringskanaler. Syftet med
aktiviteten är att i ett tidigt skede
kommunicera projektets vision genom
proaktiv kommunikation för att nå de
mål och indikatorer som projektet har
satt upp.
Nulägesanalysen genomförs för att
samla ihop kunskap om befintlig
kommunikation som görs inom regionen
gällande SDK och ÖD, för att undvika
kommunikation som redan genomförs. I
det ingår hur man kommunicerar, varför
och vad de praktiska effekterna är för
kommuner och näringsliv. I
nulägesanalysen kommer projektet även
att titta på förbättringspotentialen för
den befintliga strategiska
kommunikationen. Projektet genomför
en analys för respektive delprojekt.
Projektet kommer att skapa en långsiktig
strategisk plan för att uppnå målbilden.
Planen kommer att ha en praktisk
mätbar approach och kommer att jobba

A1 Nulägesanalyser för
SDK och ÖD

A2 Strategiska planer för
SDK och ÖD
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2021-06-01 2022-11-30

Kostnad

2021-06-01 2021-09-30

300 000

2021-09-01 2021-11-30

200 000

1 200 000
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Aktivitet

Beskrivning

utifrån Tillväxtverkets variabler kunna,
tycka och göra.
A3
Målgruppskommunikationen kommer
Målgruppskommunikation att innefatta dels intern kommunikation,
dels kommunikationen ut mot externa
aktörer. Syftet med aktiviteten är att
kommunicera alla resultat i projektet
och synliggöra aktiviteter; genomförda
såväl som framtida för att öka
mottagargruppens storlek. Den interna
kommunikationen kommer att fokusera
på projektets målgrupper för att
säkerställa deras engagemang, medan
den externa primärt syftar åt att bredda
projektets samarbetsnätverk för
säkerställandet av projektets långsiktiga
effekter.
A4 Budskapsplaner
Skapandet och implementering av
budskapsplaner sätter ramverket för
projektets långsiktiga vision.
A5 Kommunikation i
Projektet kommer att aktivt nyttja
befintliga
befintliga marknadsföringskanaler som
marknadsföringskanaler
email, hemsidor, sociala medier
(LinkedIn t.ex.) för att sprida projektets
resultat och aktiviteter. Detta arbete
kommer att göras i båda delprojekten,
men har en större tyngd inom öppna
data då kommunikationen här även är
riktad mot näringslivet.
A6 Avslutande konferens
En konferens kommer att anordnas mot
slutet av projektet. Vid konferensen
kommer resultat att presenteras från
respektive delprojekt. Syftet med
konferensen är även att bana väg för nya
samarbeten och initiativ som tar
avstamp i det arbete som genomförts
inom projektet.
Avslutsarbete
Under avslutsarbetet kommer projektet
säkerställa att alla resultat och
aktiviteter har kommunicerats,
genomförts och rapporterats på ett
korrekt sätt. Huvudsyftet med
avslutsarbetet är även att samla alla
aktiviteter och resultat så att de kan
nyttjas och tillgängliggöras även efter att
projektet avslutats. Detta kommer att
göras för båda delprojekten, SDK och
öppna data individuellt, för att sedan
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-06-01 2022-11-30

400 000

2022-06-01 2022-11-30

200 000

2021-06-01 2022-11-30

150 000

2022-11-01 2022-11-30

50 000

2022-12-01 2023-03-31

120 000
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Aktivitet

Beskrivning

Utvärdering och lärande

Projektledning
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konsolideras till en enhetlig
dokumentation. Denna dokumentation
av erfarenheter och resultat kommer
sedan att tillgängliggöras till externa
målgrupper genom Region Skåne,
Skånes kommuner, Media Evolution och
IUC Syd. Avslutsarbetet innefattar även
skapandet av en slutrapport för
projektet.
Syftet med aktiviteten är att utvärdera
projektets genomförande, resultat och
långsiktiga effekter samt att lära av de
erfarenheter som uppstått under
genomförandefasen. Projektet kommer
att upphandla en extern utvärderare och
därutöver kommer processledarna att
löpande utvärdera genomfört arbete. I
denna aktivitet kommer även en
revidering av riskanalysen att göras för
att löpande utvärdera om ytterligare
risker bör läggas till, eller om befintliga
bör uppdateras.
Projektet kommer att ledas av en
huvudprojektledare med stöd av två
processledare som ansvarar för var sitt
delprojekt; SDK och Öppna Data. Dessa
driver i sin tur arbetet med samtliga
delprojektledare via medverkande
kommuner samt Media Evolution, IUC
Syd och Skånes Kommuner.
Kommunerna ansvarar för den praktiska
implementeringen av sina interna
aktiviteter och Media Evolution och IUC
Syd står för aktiviteterna som har
koppling till näringslivet. Aktiviteter som
ingår i projektledningen är:
- Genomförande av projektmöten.
- Genomförande av styrgruppsmöten.
- Rapportering internt men även mot
TVV.
- Uppföljning av resultat och aktiviteter Samordning av delprojekten.
- Löpande projektledning.
- Uppföljning av lärandeprocesser.
- Hantering av risker baserat på
riskanalysen.
- Uppföljning av tidsschema.
- Säkerställande av hållbarhetsaspekter.

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-09-01 2023-03-31

150 000

2021-06-01 2023-03-31

600 000

Beslutsdatum
2021-04-29

Aktivitet

Beskrivning

A4 Öppna Data - Analys,
publicering och
omvärldsanalys

A4.1 Analys inför
publicering av öppna data
- dataströmmar,
strukturering och externt
samarbete med
näringslivet

A4.2 Publicering,
skapande av
handlingsplan och
tillgängliggörande av
öppna data
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- Uppföljning av indikatorer.
- Uppföljning av budget.
Målet i detta arbetspaket är att se vilken
data som redan idag är tillgänglig,
utvärdera nya dataströmmar,
strukturera befintliga och nya öppna
data, publicera dem och påbörja en
dialog med näringslivet för ett utökat
datadrivet innovationssamarbete. De
medverkande kommunerna har olika
mognadsgrad i dessa delaktiviteter
vilket gör att projektet även kommer att
genomföra utbildningar inom öppna
data för projektets samverkansparter
och även för övriga kommuner. Utöver
det så kommer projektdeltagarna att
förhålla sig till sin omvärld genom
analyser för att säkerställa att projektet
följer utvecklingen utanför Skåne.
Arbetet med öppna data kommer att
påbörjas genom en analys där de
medverkande kommunerna ska
identifiera befintliga såväl som nya
öppna dataströmmar. Syftet är att skapa
sig en bild av vilken data som efterfrågas
samt hur det förhåller sig till interna
såväl som externa behov. Analysen
kommer även att fokusera på hur dessa
dataströmmar kan struktureras så att de
blir användningsbara, samt hur de ska
publiceras (t.ex. API-analyser kopplat till
egna interna kommunala system). Den
sista delen av analysarbetet innefattar
även näringslivets behov och önskemål
då dessa blir drivkrafter i val av öppna
dataströmmar som skall publiceras.
Utifrån analysens slutsatser, ska
kommunerna publicera öppna data. De
övriga skånska kommunerna som ej
medverkar i form av samverkansparter,
kommer att fokusera på att ta del av
slutsatserna i delaktivitet 1, för att höja
sin kompetens. Aktiviteten fokuserar
även på utformning av en handlingsplan
för datapublicering för att säkerställa
den långsiktiga strategin för hur man
skall jobba med öppna dataströmmar
utifrån en regional enhetlig kontext.

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-06-01 2022-11-30

2 945 000

2021-06-01 2022-03-31

600 000

2021-09-01 2022-11-30

1 170 000

Beslutsdatum
2021-04-29

Aktivitet

Beskrivning

A4.3 Omvärldsanalys
utifrån regionala
förutsättningar för öppna
dataströmmar

Parallellt med arbetet i delaktivitet 1 och
2, kommer projektkonsortiet även att
genomföra en omvärldsanalys. Syftet är
att tidigt fånga upp trender som kan
påverka utvecklingen av projektets
resultat baserat på drivkrafter i
omvärlden. Denna analys kommer t.ex.
att ta hänsyn till hur andra regioner
jobbar med öppna data, hur samarbetet
mellan de skånska kommunerna ska
förstärkas regionalt, hur samarbetet
med näringslivet kan utvecklas och hur
arbetet är kopplat till det andra
delprojektet (SDK). Denna delaktivitet
genomförs tillsammans Media Evolution
och IUC Syd, och arbetet stöttas även
aktivt av medverkande kommuner för
att kunna konkretisera hur de
identifierade trenderna förhåller sig i
praktiken till publiceringen av öppna
data hos våra samverkansparter.
IUC Syd och Media Evolution kommer
tillsammans att genomföra
behovsanalyser med utvalda företag för
att kartlägga behov av kommunal öppen
data. Dessa analyser kommer att ta
hänsyn till delaktivitet 1 och genomföras
i dialog med kommunerna. Syftet med
aktiviteten är att konkretisera
samarbetet där kommunernas
förutsättningar, baserat på delaktivitet 1,
matchas mot företagens behov.
Aktiviteten syftar även till att genomföra
digitala workshops med kommunerna
och företagen för att gå igenom
analyserna och bana väg för samarbete
inför publiceringen i delaktivitet 2.
Projektet kommer att genomföra
stödinsatser under genomförandet av de
övriga fyra delaktiviteterna där projektet
utifrån erfarenheterna av arbetet
kommer att genomföra utbildningar med
kommunernas personal. Projektet
kommer att fokusera på hur öppna data
kan identifieras, struktureras och
tillgängliggöras. Projektet kommer att
genomföra dessa utbildningar med

A4.4 Behovsanalyser och
workshops utifrån ett
näringslivsperspektiv

A4.5 Stöd och utbildning
vid publicering av öppna
data
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Startdatum Slutdatum
2021-09-01 2022-10-31

Kostnad

2021-09-01 2022-10-31

425 000

2022-01-01 2022-11-30

350 000

400 000

Beslutsdatum
2021-04-29

Aktivitet

Beskrivning

A3 SDK - Analys,
implementering och
omvärldsanalys

A3.1 Utformning av
analysprocess med
tillhörande
dokumentation

A3.2 Analys inför
implementering av SDK:
utmaningar, krav och
förutsättningar
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övriga kommuner som ej är
samverkansparter.
Delprojektet ska förbereda
medverkande kommuner inför praktiskt
användande av SDK genom analys,
förberedelser inför implementering och
kompetensutveckling. Projektet skapar
struktur i arbetet och förbättring av
interna förvaltningsprocesser hos de
medverkande aktörerna. En bevakning
sker av den externa kontexten på
nationell nivå. Utöver detta fokuserar
delprojektet även på att utöka
mottagargruppen genom aktiv dialog
med övriga skånska kommuner för att
säkerställa projektets skalbarhet- och
hållbarhetskriterier. Målet är att
samtliga skånska kommuner i slutet av
projektet aktivt ska medverkat i
projektets kompetenshöjande insatser.
Utformning av analysmodell med
tillhörande processbeskrivning.
Analysprocessen kommer exempelvis att
bestå av en processutvärdering,
datainsamling, riskanalys, IT- och
informationssäkerhetsaspekter,
organisatorisk beskrivning i förhållande
till implementeringsprocessen för SDK.
Den kommer även att inkludera en
resurs- och kunskapsanalys och
underlag inför teknisk dokumentation
samt kartläggning och analys av behovet
av gemensamma upphandlingar samt
gemensam drift och förvaltning. Dessa
delar kommer sedan sammanställas till
en manual som används i
genomförandet av analysen, aktivitet
A3.2.
Aktivitetens mål är att genomföra
nulägesanalys inför implementeringen
av SDK där varje kommun utvärderar
vilka behov, utmaningar, krav och
förutsättningar som finns för att skapa
en tydlig bild över framtida
användningsområden. Särskilt fokus på
de interna processer som krävs inom
respektive kommun för att ge
förutsättningar för godkännande av nytt

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-06-01 2022-11-30

2 945 000

2021-06-01 2021-11-30

210 000

2021-09-01 2022-10-31

700 000

Beslutsdatum
2021-04-29

Aktivitet

Beskrivning

A3.3 Utformning av
implementeringsprocess
för SDK

A3.4 Analys av extern
SDK-kontext
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IT-system samt digitalt utbyte av känslig
information ur
informationssäkerhetssynpunkt.
Analysen ska ligga till grund för hur
implementeringsprocessen (aktivitet
A3.3) bör utformas. I arbetet ingår även
att identifiera de flaskhalsar som kan
uppstå; internt gällande den kommunala
förvaltningen såväl som i en extern
kontext gällande informationsutbyte via
SDK med andra offentliga aktörer eller
privata utförare av offentliga uppdrag.
Framtagning av gemensam
implementeringsprocess som ska kunna
tillämpas i respektive kommun som ska
anslutas till SDK.
Implementeringsprocessen behöver
inkludera de tekniska, organisatoriska
och verksamhetsmässiga aspekter som
framkommit vid analysen. Hantering av
risker blir en central del av processen
som behöver ge utrymme för de
olikheter i tekniska och organisatoriska
förutsättningar som finns inom olika
kommuner. Processen ska inkludera
tydliga processtrukturer och
handlingsplaner för bland annat hur
kommunen internt ska mobilisera sina
personalresurser, fördela ansvar mellan
förvaltningar och stödfunktioner samt
en utbildningsplan för de medverkande
kommunala förvaltningarna.
Parallellt med aktiviteterna A3.1-A3.3, så
kommer en omvärldsanalys gällande hur
arbetet förhåller sig till det nationella
och internationella perspektivet
genomföras. Löpande bevakning och
dialog med det nationella SDK-projektet
där utveckling, anpassning och testning
av SDK-konceptet kommer att ske under
året, samt med DIGG som under året
kommer att etablera eDelivery som
förvaltningsgemensam digital
infrastruktur i Sverige. Därutöver
kommer projektet bevaka utvecklingen
av långsiktig finansiering och
affärsmodell kopplat till framtida
förvaltning av SDK, något som SKR, DIGG

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2022-03-01 2022-10-31

1 300 000

2021-09-01 2022-10-31

385 000

Beslutsdatum
2021-04-29

Aktivitet

Beskrivning

A3.5 Stöd och utbildning
vid införande av SDK

och svenska myndigheter ansvarar för
inom ramen för flera regeringsuppdrag.
Även kopplingen till arbetet med Öppna
Data har en stark förankring till denna
aktivitet för att kunna identifiera
synergieffekter.
Genomförande av digitala stöd- och
utbildningsinsatser med fokus på
implementeringen av SDK-konceptet
inom respektive kommun. Aktiviteten
skapar förutsättningar för att nå och
engagera kommuner som ej är
samverkansparter i projektet.
Aktiviteten blir också ett test för det
gemensamma implementeringskoncept
som projektet syftar till att utveckla.
Målet är att samtliga skånska kommuner
aktivt ska medverka i dessa
kompetenshöjande insatser och
därigenom få del av den analys, struktur,
kunskap och erfarenhet som projektet
tagit fram och därigenom förmåga att
kommunicera känslig information på ett
säkert sätt.

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2022-01-01 2022-11-30

350 000

Insatser som är riktade till enskilda företag
Nej

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter som genomförs utanför programområdet
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal organisationer som får stöd
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Värde
33

Måttenhet
Organisationer

Kommentar
33 kommuner som nås både inom SDK och
Öppna data

Beslutsdatum
2021-04-29

Plan för rapportering och begäran om utbetalning
Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till Tillväxtverket
senast 2022-01-31 för perioden 2021-06-01-2021-11-30. Därefter ska ansökan om utbetalning
och lägesrapport lämnas in var sjätte månad med start 2021-12-01:
AOU 1: 2021-06-01-2021-11-30
AOU 2: 2021-12-01-2022-05-31
AOU 3: 2022-06-01-2022-11-30
AOU 4: 2022-12-01-2023-03-31
Rapporteringen lämnas in senast 2 månader efter rapporteringsperiodens slut. Slutrapport ska
lämnas in i samband med sista ansökan om utbetalning av stöd. Krav på rapportering anges i
Tillväxtverkets handbok.

Sista datum för slutrapport
2023-03-31

Budget
Projektperiod: 2021-06-01 - 2023-03-31

Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Externa tjänster
Schablonkostnader
Summa kostnader
Projektintäkter

2021
971 077
1 025 000
650 874
2 646 951

2022
1 971 577
2 075 000
1 321 470
5 368 047

2023
26 944
50 000
18 058
95 002

Totalt
2 969 598
3 150 000
1 990 402
8 110 000

Summa faktiska kostnader
Bidrag annat än pengar

2 646 951

5 368 047

95 002

8 110 000

2 646 951

5 368 047

95 002

0
8 110 000

2023

Totalt

Summa bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

Medfinansiering
Finansiär
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag annat än
pengar
Offentlig kontantfinansiering
Tomelilla kommun
Region Skåne
Landskrona kommun
Kristianstads kommun
Lunds kommun
Malmö kommun
Helsingborgs kommun
Simrishamns kommun
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2021

2022

0
90 000
918 475
90 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000

180 000
1 874 025
180 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000

0
47 500
0
0
0
0
0
0

270 000
2 840 000
270 000
135 000
135 000
135 000
135 000
135 000

Beslutsdatum
2021-04-29

Finansiär
Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag annat än
pengar
Privat kontantfinansiering

2021

2022

1 323 475
1 323 475

2 684 025
2 684 025

2023

Totalt

47 500
47 500

4 055 000
4 055 000

0

Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering

0
0

EU-stöd
Finansiering
EU-medel

2021
1 323 476

2022
2 684 022

2023
47 502

Totalt
4 055 000

Sammanställning (stödprocent)
Stödandel av faktiska kostnader
Stödandel av stödgrundande finansiering
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
0,00%

Medgivande om elektronisk datahantering
Stödmottagaren har informerats om och samtyckt till att tas upp i Tillväxtverkets elektroniska
sammanställning av pågående projekt som erhåller EU-medel (Projektbanken).
Beslut i detta ärende har fattats av Lorraine Jonis efter föredragning av Matilda Kullebjörk.

Vid frågor kontakta:
Matilda Kullebjörk
Handläggare
Telefon: 08-681 94 57
E-post: matilda.kullebjork@tillvaxtverket.se
På www.tillvaxtverket.se finns adresser till våra nio kontor.
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Beslutsdatum
2021-04-29

Allmänna villkor
1.

En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar
och förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet
Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2019:1) (nedan kallad Tillväxtverkets
föreskrifter) och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2014-2020. Texter i handboken
som rubriceras som ”krav” är rättsligt bindande, övriga texter är endast vägledande. För
detta projekt är det version 5.2 av handboken som ska tillämpas (nedan kallad
Tillväxtverkets handbok).
Tillväxtverkets föreskrifter och handbok finns på eu.tillvaxtverket.se.

2.

Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande
görs i samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning.
Stödmottagaren ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är
stödberättigande.

3.

Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som
tas upp i en ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.

4.

Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör
projektet.

5.

Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att
informera om projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden.

6.

Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig,
vilseledande eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit
mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet.
Om stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp som betalats ut ska detta
återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas inom 10 år från det att beloppet
betalades ut.

Särskilda villkor
1. Tidplan för ansökan om utbetalning och rapportering
Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till
Tillväxtverket senast 2022-01-31 för perioden 2021-06-01-2021-11-30.
Därefter ska ansökan om utbetalning och lägesrapport lämnas in var sjätte månad med start
2021-12-01:
AOU 1: 2021-06-01-2021-11-30
AOU 2: 2021-12-01-2022-05-31
AOU 3: 2022-06-01-2022-11-30
AOU 4: 2022-12-01-2023-03-31
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Rapporteringen lämnas in senast 2 månader efter rapporteringsperiodens slut. Slutrapport
ska lämnas in i samband med sista ansökan om utbetalning av stöd. Krav på rapportering
anges i Tillväxtverkets handbok.

2. Offentlig upphandling och andra köp
Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller, i
förekommande fall, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
eller lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

3. Förenklade redovisningsalternativ
Följande förenklade redovisningsalternativ ska tillämpas i projektet.
- Indirekta utgifter ska redovisas med schablonsats på 15 procent i kostnadsslaget
schablonkostnader. Schablonen multipliceras med stödberättigande direkta personalutgifter,
se15 § p 1.b) Tillväxtverkets föreskrifter. De kostnader som omfattas av schablonen framgår
av Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt.
- Sociala avgifter m.m. (lönebikostnader) ska redovisas med schablonsats på 45,24 procent i
kostnadsslaget schablonkostnader. Schablonen multipliceras med stödberättigande direkta
löneutgifter i kostnadsslaget personal, se 15 § p 2 Tillväxtverkets föreskrifter.

4. Samverkansprojekt
Detta projekt är ett samverkansprojekt och handläggs enligt de krav som anges i
Tillväxtverkets handbok. Förutom att stödmottagaren erhåller stöd, erhåller även följande
samverkansparter stöd i projektet genom stödmottagaren: Landskrona kommun,
Kristianstads kommun, Skånes Kommuner (Kommunförbundet Skåne), Lunds kommun,
Media Evolution Southern Sweden AB (Svb), Malmö kommun, Simrishamns kommun,
Industriellt UtvecklingsCentrum Syd AB, Helsingborgs kommun och Tomelilla kommun.
Stödmottagare och samverkansparter har för projektets genomförande ingått ett
samverkansavtal, bilaga 1.

5. Utvärdering
Utvärdering ska ske genom Extern utvärdering, en extern aktör sköter utvärderingen. Krav
på utvärderingen anges i Tillväxtverkets handbok.

6. Krav på dokumentation
Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets
handbok, hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive
räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och
kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ
utsedd person, fram till den 31 december 4 år efter att stödmottagare erhållit beslut om
slututbetalning.
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