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Uppsägning av samverkansavtal CesamH 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun gick med i samverkan CesamH 1 januari 2017. 
Beslutet att teckna samverkansavtal togs i kommunstyrelsen den 8 november 
2016. Vi gör nu den bedömningen att samverkan inte ger den effekt vi 

hoppats på när det gäller kommunens digitala utveckling.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 mars 2019.   

Överväganden 

E-tjänstesamverkan föregicks av en förstudie som IT-cheferna i länet 

lämnade till kommuncheferna. Förstudie var en av punkterna som kommer 
från den Regionala Digitala Agendan under området samverkan för att 

erbjuda medborgare och näringsliv fler digitala tjänster.  

Samverkan har pågått i cirka två år och plattformen har snart varit publik i 
ett år. Idag är en e-tjänst (ansökan till Kulturskolan) som är framtagen i 

CesamH aktiverad i plattformen tillsammans med alla formulär vi abonnerar 
på av Inera. Från plattformen når användarna också flera blanketter och e-

tjänster som vi köpt direkt av andra leverantörer. 

Själva är vi nästan klara med en beställningsfunktion av vattenprover. I 
samverkan arbetas det på fler e-tjänster och integrationer från och till andra 

system. Integrationer med Visma Ciceron som Mörbylånga använder som 
ärendesystem finns inte med i planerna de närmsta åren. 

I samverkan används en plattform från Nordic Peak, Open-ePlatform. Det är 
en öppen plattform men som ännu saknar integration med vårt 
ärendehanteringssystem, Ciceron. Visma som levererar Ciceron har en egen 

plattform där det går att använda Ciceron som handläggningssystem. 
Plattformen från Visma ingår i vårt avtal med dem. De tar dock ut en 

underhållskostnad för e-tjänsterna vi aktiverar. Kostnaden beror på hur 
avancerad e-tjänsten är men ett genomsnitt ligger på cirka 6 000 kronor per 
år. 

Förutom nerlagd tid har samverkan kostat Mörbylånga kommun  

 2017 – 257 106 kronor.   

 2018 – 309 901 kronor.  

 2019 är prognosen 322 082 kronor. 

Kostnaden för e-tjänster hos Visma ligger på cirka 6 000 kronor per år men 
det kan uppstå kostnader i samband med att vi utvecklar e-tjänster. 
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Vi hoppades att samverkan och valet av plattform skulle ge oss ett antal 

fördelar. Eftersom vi delar på resurser borde det gett oss möjlighet till 
avancerade e-tjänster till lägre kostnad. För att vi i samverkan ska få till 
avancerade e-tjänster måste alla vara aktiva och prioritera samma tjänster. 

Att kommunerna har olika processer och verksamhetssystem för samma 
ändamål gör det också svårare att hitta gemensamma lösningar. 

För att lyckas med digitalisering krävs engagemang. Oavsett vilken plattform 
vi använder och om vi gör det i samverkan krävs engagemang både hos 
chefer och hos handläggare. Det kan vara lättare att hitta engagerade om vi 

prioriterar själva. 

Konsekvensanalys 

Vid fortsatt samverkan: 

 Hög ”fast kostnad”. 

 Många diskussioner om olika processer vilket tar tid. 

 Svårare att påverka prioriteringar av e-tjänster. 

 Ingen integration med Ciceron inom närtid. 

Vid avbruten samverkan och användning av Vismas e-tjänsteplattform: 

 Lägre kostnad så länge vi inte har många e-tjänster. 

 Integration med Ciceron – lättare för handläggare. 

 Vi prioriterar själva. 

 Svårare att hitta alternativ till våra processer. 

Vi gör nu bedömningen att samverkan inte ger den effekt vi hoppats på när 

det gäller kommunens digitala utveckling. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Samverkansavtalet avslutas. 

2. Uppdra åt förvaltningen att säga upp samverkansavtalet. 

3. Uppdra åt förvaltningen att påbörja arbetet med att ta fram en e-

tjänstestrategi.     

Ann Willsund  

Kommundirektör 

Kim Ahlqvist 
Kommunikationschef och digital 

strateg 
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