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Ett smartare samhälle



 

Utmärkelsen Sveriges 
Digitaliserings Kommun 2019
Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde,  

företag och organisationer. Utvecklingen innebär också möjligheter för Sveriges  

kommuner att bygga ett samhälle som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och 

främjar innovationer. Digitaliseringen ställer krav på satsningar som tillgodoser privat-

personers och företagens förväntningar på smarta digitala välfärdstjänster och en  

kostnadseffektiv service med hög kvalitet. Välkommen att visa hur din kommun  

använder digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare.

Anmälan senast 29 mars 
Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en 

viktig kraft för att utveckla verksamheterna, demokratin och 

kommunen som helhet är välkomna att tävla om utmär-

kelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019. Det är enkelt 

att  delta och ger mycket tillbaka för det fortsatta utveck-

lingsarbetet i kommunen. I anmälan besvaras frågorna:  

• Vad är kommunen mest stolt över – max 2 000 tecken. 

• Vilken effekt har det gett? – max 500 tecken. 

• Vilka lärdomar har kommunen dragit av arbetet?  

 – max 500 tecken.

Nyheter
1. Vem som helst kan nominera en kommun till utmärkelsen 

Sveriges DigitaliseringsKommun 2019. Det kan vara privat-

personer, organisationer eller företag som vill uppmärk-

samma kommunen för dess digitaliseringsarbete. 

Kommunen blir därefter informerad om nomineringen och 

har möjlighet att komplettera inlämnad nomineringstext.

2. Sveriges Kommuner och Landsting, DIGG – Myndigheten 

för digital förvaltning, Finansdepartementet, Vinnova, 

IT&Telekomföretagen, PwC och Kvalitetsmässan bjuder in 

samtliga kommuner att medverka i skriften Kommunernas 

digitalisering 2019, en sammanställning av kommunernas 

digitaliseringssatsningar och effekter. 

Juryn nominerar
Utifrån nomineringstexterna kommer juryn att välja ut 

7–10 kommuner i den fortsatta processen där DiMiOS  

är ett av verktygen som hjälper att mäta och följa upp 

den digitala mognaden. En dokumentanalys görs för de 

nominerade kommunerna där juryn läser kommunens 

verksamhetsplan och budget. 

För nominerade
När resultaten från DiMiOS och dokumentlanalysen är klar 

är det dags för juryn att träffas igen för att bestämma vilka 

3–5 kommuner som framstår som de starkaste kandidaterna 

att tävla om utmärkelsen. 

Ytterligare granskning
De 3–5 kommuner som nomineras blir föremål för en 

 fördjupad granskning. Experter vid Sveriges Kommuner 

och Landsting kommer tillsammans med hela eller delar 

ur juryn att göra besök i de utvalda kommunerna. Under 

platsbesöken ställs ytterligare frågor om utvecklingsarbete 

och resultat.

Juryn utser en vinnare
Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln 

Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 bestäms av en jury. 

Till grund för juryns beslut ligger alla delar av utvärderingen: 

nomineringsbeskrivningen, DiMiOS, dokumentanalysen och 

rapport från platsbesöken. Juryn tittar särskilt på vilka 

resultat man har uppnått med hänsyn till kommunens 

förut sättningar. Juryn består av Jenny Birkestad, chef för 

avdelningen för digitalisering Sveriges Kommuner och 

Landsting, som också är juryns ordförande, Anna Eriksson, 

generaldirektör DIGG – Myndigheten för digital 

förvaltning, Maria Johansson, enhetschef Vinnova, Therese 

Kristensson, departementssekreterare digital förvaltning 

Finans- departementet, Johan Magnusson, docent 

Göteborgs  universitet, Cecilia Lejon, rådgivare offentlig 

sektor PwC Sverige, Lars Lundberg, näringspolitisk expert 

IT&Telekom- företagen och Haron Zafar, 

kommunikationsansvarig Kvalitetsmässan. Kommunen har 

rätt att använda logo- typen Sveriges 

Digitaliserings

 

Kommun fram till dess att 2021 års vinnare 

är utsedd.



Hålltider
29 mars. Sista dag för anmälan till Sveriges 

DigitaliseringsKommun på www.digitaliseringskommun.se

12 april. Sista datum för externt nominerade kommuner 

att komplettera texten.

26 april. Juryn nominerar 5–10 kommuner.

17 maj. Kommunerna skickar in sina bedömningar i DeMiOS.

31 maj. Juryn slutnominerar 3-5 kommuner utifrån resultat 

i DeMiOS och dokumentanalys.

Juni. Skrift med kommunernas texter om sitt  

digitaliseringsarbete publiceras.

Aug-sep. Platsbesök hos slutnominerade kommuner.

Okt. Jurymöte för att utse en av de nominerade 

 kommunerna till Sveriges DigitaliseringsKommun 2019.

12 november. Sveriges DigitaliseringsKommun 2019  

tillkännages på Kvalitetsmässans invigningsgala på 

GöteborgsOperan.

12–14 november. De nominerade kommunerna 

 presenteras i seminarium på Kvalitetsmässan. Vinnaren 

tillägnas dessutom ett eget seminarium.

2020. Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag  

där vinnaren av Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 

 presenterar sitt utvecklingsarbete.

Fredrik Jurdell och Ann Hellenius från Stockholm stad  
tog emot utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2017.

För mer information, kontakta: 

haron.zafar@kvalitetsmassan.se 
031-708 80 60



Sveriges DigitaliseringsKommun arrangeras i samarbete med

Kvalitetsmässan 2019
Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fack-
mässa om verksamhets- och samhälls utveck ling. Den 
äger rum vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. Här 
presenteras under tre dagar de bästa förnyelseprojekten 
och diskuteras  hur de offentliga verksamheterna och det 
svenska samhället kan bli bättre och effektivare.

Tema: Ett smartare samhälle
Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i 
takt med förändrade utmaningar och nya möjligheter. 
Digitalisering, innovationer och nya idéer som skapar håll-
bara lösningar för hållbara liv i hållbara samhällen är en 
förutsättning för att även i framtiden erbjuda en välfärd i 
världsklass. Ett smartare samhälle för alla helt enkelt.

Välkommen till Kvalitetsmässan den 12–14 november 2019.

Kvalitetsmässan

412 94 Göteborg • Tel: 031-708 80 60

info@kvalitetsmassan.se • www.kvalitetsmassan.se




