
Välkomna

Prioriterade frågor för att nå ett 
hållbart Värmdö

31 januari   |   7 februari



Moa Öhman

Tillväxt



Vikten av att leda tillväxten
Kommunen behöver styra tillväxten för att uppnå balans i ekonomi och investeringar

Hållbar utveckling innebär samordning av budget, översiktsplan, riktlinjer för 
bostadsbyggande och andra strategiska planer
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Ekologi Social Ekonomi



Befolkningsutveckling
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Åldersstruktur år 2018 & 2030
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Konsekvenser av utvecklingen
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Utvecklad strategisk planeringsprocess
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Styrgrupp
KLG

Tillväxtteam

Kommunfullmäktige

KS och facknämnder



Utbyggnadsstrategi 
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VAD- viljeinriktning HUR- styrning och 
prioritering

ÖP
Näringslivs-

strategi
mfl

Utbyggnads-
strategi

Val av 
projekt vid 
mål och 
budget

Lokalförsörjningsplan
Budgetprocessen

Investeringsprocessen

FÖP, 
detaljplan

Bygglov

Planering och genomförande



1. 
Förstudie

2. 
Planering

3. 
Genomförande

4. 
FörvaltningB1 B2 B5

Beslut om att starta förstudie

Godkänna förstudie

Inriktningsbeslut

B2

B4

Genomförandebeslut

Generella beslutsfaser investeringsprojekt
!

! Finansiering via kommunfullmäktiges budget

1. 
Förstudie

Projektavslut

B3

Typ av projekt 
 Nyinvestering Reinvestering 
Verksamhetslokaler KS TEN 
Skattefinansierat Alla Alla 
Taxefinansierat TEN TEN 
Exploatering KS - 

 

B5
B1

B4

B3
Förvaltning

Nämnd/styrelse

Förvaltning om inom ram och tidplan



Tillväxtteamets arbete

Utvärdera Prioritera Följ upp Omprioritera

Id
é

1. 
Förstudie

B1 B2 ! B3

Beslut om att starta förstudie

Godkänna förstudieB2

B1

Inriktningsbeslut

! Finansiering via kommunfullmäktiges budget

B3



Tack!



Detaljplanering och infrastruktur

12

Fredrik Cavallin
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• 49 pågående planprojekt
• 45 pågående DP el program varav 6st är överklagade
• Ca 10 pågående genomförandeprojekt
• Ca 15 vilande av olika anledningar



Pågående planer



Förändringsområden



20

Centrumområden



Gustavsberg



Gustavsberg Gustavsberg



Gustavsberg



Strandvik

Porslinskvarteren
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Strandvik



Parallella arkitektuppdrag 2016



Kråkberget
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Gustavsbergs Centrum









Vattentornsberget











Stadsparken
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Farstaviken



2019-02-18 44

Kvarnbergsterrassen



2019-02-18 45



2019-02-18 46



Ösby Skogsbodalen



Ösby Sjöpark



Munkmora



Hemmesta Centrum
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• Gestaltningsprogram 
• Brittmarie

Brunn Centrum
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• Stavsnäs vinterhamn 

Stavsnäs vinterhamn



Grisslingerakan



Ingarökrysset och Charlottendal
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Förändringsområden
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Lars Fladvad

Miljöarbete



Kommunen har det primära ansvaret för den lokala miljön genom
planmonopol, tillstånd och tillsyn i samhällsbyggandet



Nationella miljökvalitetsmål

Riksdagen har fastställt 16 miljömål och 
11 folk-hälsomål

Ett hållbart Värmdö
Begränsad klimatpåverkan

Grundvatten av god kvalitet

Giftfri miljö

Hav i balans, levande kust och 
skärgård och ingen övergödning

Ett rikt växt och djurliv

God bebyggd miljö

Miljöpolitik



Miljö i Värmdö – utmaningar och lösningar

• Modifierat kustvatten
• 15 000 enskilda VA-system
• Klimatpåverkande - transporter
• Föroreningar/gifter
• Stor andel spridd bebyggelse

God status till 2027
Kommunal VA-utbyggnad och tillsyn
Ökat kollektivresande till 2030
Sanering
Utbyggnadsstrategi



Kustvatten med god status
Kommunen har en central roll och ansvar för att klara MKN till 2027



Tillsyn av alla små avlopp till 2020/22

• Två av tre har bristfälliga avlopp

• Latrinet är problemet

• Allt fler har brist på vatten

• Allt fler vill ha kommunalt



Transporter har stor klimatpåverkan



Föroreningar i mark och sediment efter porslinstillverkningen



Bygg i kollektivtrafiknära lägen i tätorter 
och väl belägna förändringsområden



Viktiga lagrum
Tillsyn och prövning av C- och D-anläggningar 
samt strandskydd och naturreservat

PBL

Vattentjänstlagen

EU-direktiv för …

MB
ÖP, Detaljplan, bygglov, marklov mm
Rådgivning och service

Utbyggnad av kommunalt VA

MKN för vatten och luft samt tillsyn …

Nämnder som har KFs uppdrag i myndighetsärenden tar självständigt ställning på basis av lagar och regler. 
Det är nämnden som kollektivt tar ställning.



Vatten – en del av vårt varumärke
– vårt viktigaste miljömål
– en utmaning! 



Sandra von Euler Letsch

Integrationsarbete



Integrationsarbetet i 
Värmdö Kommun

• Nyanlända som tas emot ska vara redo för ett självständigt liv i 
Värmdö och Sverige, och vid etableringstidens slut själva kunna 
tillgodose sina behov av bostad, försörjning och kontakter med 
samhället.

• En förutsättning för att lyckas med integrationsarbetet är väl 
fungerande samverkan, såväl internt mellan kommunala 
verksamheter som med externa parter – inte minst civilsamhället.
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Bosättningslagen
Trädde i kraft 2016-03-01

• Ingen kommun kan neka att ta emot nyanlända för bosättning
• Beslut om anvisning ska inte kunna överklagas

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på:
• Kommunens storlek (befolkningsmängd)
• Arbetsmarknadsläge
• Det sammantagna historiska mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn
• Hur många asylsökande som redan vistas i kommunen

Regeringens avsikt är att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor 
befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler 
nyanlända.

Bostadssituationen i kommunen har ingen betydelse.
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Värmdö kommuns mottagande av nyanlända  
• Kommunen får anvisning om mottagande från Migrationsverket
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Anvisning av mottagande och bosättning av 
nyanlända  

Anvisning om boendeplatser för asylsökande 
barn

Endast personer som fått uppehållstillstånd Barn och ungdomar under 18 år som kommit till 
Sverige utan vårdnadshavare

Anvisningar endast i enlighet med aviserat 
kommuntal

Ankommer direkt till kommunen

Vuxna och familjer



Kommunens ansvar i mottagandet av nyanlända  
• Mottagande och bosättning av anvisade nyanlända. Värmdö kommun 

tillhandahåller första boende under den tid som personen är i etablering.

• Ta emot 
– nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, 
– personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i 

kommunen samt
– ensamkommande barn.

• Undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för 
skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. 

• Försörjning och insatser för de personer som inte har rätt till en 
etableringsplan.
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Mottagna i Värmdö kommun
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Etableringsprogrammet
• Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den nyanländes etablering på den 

svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället. 

• Sedan 1/1 2018 är det lag på utbildning upp till gymnasienivå innan arbetsinsatser sätts in.

• Aktiviteterna liknar de som gäller för andra arbetsmarknadspolitiska program. 

• Deltagare kan få etableringsspecifika aktiviteter och har möjlighet att studera på 
eftergymnasial nivå om det bedöms arbetsmarknadspolitiskt motiverat.

• Deltagare som inte kan matchas till arbete på grund av kort utbildning, ska i huvudsak ha 
studier som aktivitet (så kallad ”utbildningsplikt”). 

• Vid deltagande i etableringsprogrammet erhåller den nyanlände etableringsersättning.



Utbildningsplikt

• Utbildningsplikten – om kort tidigare utbildning – utbildning som huvudsyssla. 

• Prestationsförmågan borttagen

• Ej inskrivning i programmet vid föräldraledighet och arbete

• Sanktionssystemet – kan innebära behov av försörjningsstöd



SFI

2019-02-18 86

A

B B

C C

D

Spår 1 Spår 2 Spår 3



SFI Komvux
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2016 2016 2017 2017

SFI elever antal 255 377

SFI kurser (A,B,C,D) antal 398 844

SFI godkända betyg 97 24 % 639 76 %



Andel elever som nått godkänt på SFI 2017
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Andel elever som når godkänt betyg på sfi A på utsatt 
kurstid (20 veckor).

71%

Andel elever som når godkänt betyg för sfi B på utsatt tid 
(15 veckor).

42%

Andel elever som når godkänt betyg för sfi C på utsatt tid 
(15 veckor).

81%

Andel elever som når godkänt betyg för sfi D på utsatt tid 
(15 veckor).

82%



Andel förvärvsarbetande nyanlända
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Integration
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Framtid
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Huvudförslag från Mottagandeutredningen

Kommer till 
Sverige och 
söker asyl

Ansökan 
lämnas på ett 
statligt 
ankomstcenter 
där alla 
asylsökande 
ska bo ca 30 
dagar

Asylsökande 
tas emot i 
kommun efter 
anvisning. 
Kommunen 
ansvarar för 
boende och 
insatser till 
asylsökande.

Avslag

Uppehålls-
tillstånd

BESLUT

Stannar i kommunen 
och fortsätter 
etableringen där

Statligt 
avresecenter
under lagstadgad 
frist för avresa 



Utmaningar för kommunen med 
mottagandeutredningens huvudförslag

• Korta ställtider (3 v. istället för 2 mån.)

• Svårt beräkna antal personer           Svårt förutse bostadsbehov

• Bostadsbrist och svårigheter hitta hållbara lösningar

• Svårt få kostnadstäckning med föreslagen ersättningsnivå

• Beredskap för ökat mottagande med kort varsel



Tack!

Sandra von Euler Letsch
Sandra.von-euler@varmdo.se



Pia Andersen
Fredrik Nornvall

Barn och unga i Värmdö



Agenda
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Barn och unga i Värmdö

Verksamhet
Resultat
Utmaningar

Varför kultur/fritid
Verksamhet
Trender

Utbildning Kultur och fritid
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2666 6371 1710



Verksamhetsformer
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Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Förskoleklass

Fritidshem

Grundskola och grundsärskola

Gymnasieskola





Nettobudget Utbildningsnämnden

2019-02-18 101

Förskola
27%

Ledning & adm
1%

Grundskola och fritidshem
56%

Politisk ledning
0%

Gymnasieskola
16%

1.3 miljarder



Slutbetyg årskurs 9, lå 2017/18

Genomsnittligt meritvärde

Totalt Flickor Pojkar 

Riket 228,3 243,2 215,3

Länet 246,5 258,6 235,2

Värmdö 243,2 255,5 231,2
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1. Hur bygger vi i rätt tempo?

2. Hur säkerställer vi 
kompetensförsörjning?

3. För vilken framtid utbildar vi?
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Några utmaningar



Vad gör vi – vårt uppdrag
Vi skapar en meningsfull kultur-
och fritidsverksamhet tillsammans
med de som bor, besöker och 
verkar i Värmdö.

104

Varför kultur och fritid



Varför vi gör det – vår 
övertygelse
• Det får människor att växa och 

må bra

• Det skapar tillitsfulla relationer 
i samhället

• Det stärker Värmdö som plats

105

Varför kultur och fritid



Och vi når (nästan) alla

95 %
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Vi når (nästan) alla!

Friluftsbad
Kulturskola

Bibliotek

Sporthallar

Vandrings-
leder

Utegym

Ishallar

Konsthall Museum

Hembygds
gårdar

Film i 
skolan

Bio

Offentlig 
konst

Mötes-
platser

Teater

Festivaler
Fotbolls-

planer

Kultur för 
äldre

Vägnamn
Ungdoms-
inflytande Isar och 

skidspår

Bryggor

Förenings-
bidrag

Boka lokal

Fotopark

Bildarkiv

Parkour



Egen regi verksamheter
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Fördelning nettobudget 113,6 mnkr



2019-02-18 110



2019-02-18 111

Individuella 
värderingar blir allt 
viktigare för våra 
kunder och brukare
(och för oss själva) 

Trend 1
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Vi möter allt fler 
barn och unga 
med psykisk och 
fysisk ohälsa

Trend 2
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Skillnaderna ökar 
i våra målgrupper
- socialt, digitalt 
och ekonomiskt

Trend 3
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Social media och 
digitalisering 
förändrar 
målgruppernas 
beteenden och 
förväntningar

Trend 4



Ung livsstil
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Ung livsstil 2019



Anne Lundkvist

Social omsorg



Socialnämnden

Nettobudget 153.600 mnkr.

Två avdelningar; IFO Myndighet och IFO stöd och 
insatser.

2019-02-18 117



Barn, unga och familjer
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• Familjerätt
• Familjehem
• Familjerådgivning
• Mini-Maria
• MST
• Hamnen
• Polarna
• Ungdomsmottagningen
• Placeringar

LVU (lagen om vård av
unga)



Vuxna

2019-02-18 119

• Socialpsykiatri
• Beroendemottagning
• HVB (hem för vård eller 

boende)
• Stödboenden
• Sysselsättning
• Case management
• Sociala kontrakt
• LVM (lagen om vård av 

missbrukare)



Ensamkommande
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• Stödboenden
• HVB
• Familjehem
• Civilsamhällets stöd



Vård- och omsorgsnämnden

Nettobudget 492.100 mnkr.

Biståndsavdelningen
- fattar beslut och finansierar
verksamheterna hos privata utförare och i egen regi.

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
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Omsorg om äldre
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Hemtjänst
• 6 utförare

Särskilda boenden för äldre
• Gustavsgården
• Djuröhemmet
• Slottsovalen
• Ljung



Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning
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• LOV (lagen om valfrihet)
i daglig verksamhet och kollo
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Bland annat:
• Bostad med särskild service
• Personlig assistans
• Ledsagarservice
• Kontaktperson

LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade)



Kenneth Norberg

Digital utveckling
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UtvecklingDrift

Robust och framtidssäkrad IT-miljö.
Mål att sträva efter: Operationell excellens för en solid IT-drift 

Digitalt först 
Mål att sträva efter: Innovativ förmåga för att kunna möta 
medborgarens behov (exekvera på den Digitala agendan) 

Strategisk Förmåga

Taktisk Förmåga

Operativ Förmåga



STYRANDE DOKUMENT VÄRMDÖ KOMMUN

Leverantör IT-enheten Verksamhet Invånare

Skapar värde och tydlighet i varje led



Robust och framtidssäkrad IT-miljö

2019-02-18 128

IT-Helpdesk

Tekniker
Backoffice

Partners
Nätverk

Katalogtjänster

Lagring Kommunikation

Säkerhet

Server

Klient
Består av…

Och levererar…



Robust och framtidssäkrad IT-miljö
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IT-Helpdesk

Tekniker
Backoffice

Partners
Nätverk

Katalogtjänster

Lagring Kommunikation

Säkerhet

Server

Klient

IT-Helpdesk bemannas av tre supporttekniker 
på heltid. 1st line och 2nd line.

IT-Helpdesk hanterar ca:

• 7200 telefonsamtal per år
• 6000 ärenden per år, fördelat på 3600 

inkomna ärenden och 2400 ärenden via mail
• 3500 personliga besök per år

En lösningsgrad på 96.7% för supportärenden.

Medelväntetiden i telefon är 22 sekunder.



Robust och framtidssäkrad IT-miljö
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IT-Helpdesk

Tekniker
Backoffice

Partners
Nätverk

Katalogtjänster

Lagring Kommunikation

Säkerhet

Server

Klient

Backoffice bemannas av fem tekniker, varav en 
driftledare.

Backoffice hanterar: 

• Drift och förvaltning av IT-plattformen
• Utveckling av IT-plattformen
• Konsultsamordning inom IT-området



Robust och framtidssäkrad IT-miljö
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IT-Helpdesk

Tekniker
Backoffice

Partners
Nätverk

Katalogtjänster

Lagring Kommunikation

Säkerhet

Server

Klient

Drift och utveckling av IT-plattformen 
understöds av konsultbolag:

- IT-Total AB för stöd av drift och utveckling av 
IT-plattformen.

- Certezza AB för stöd av IT-och informations-
säkerhetslösningar

- B-IQ för stöd av identitets- och 
behörighetshantering



Nätverk
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Nätverk

Katalogtjänster

Lagring Kommunikation

Säkerhet

Server

Klient

Trådlöst och trådbundet nätverk till kommunens lokaler och verksamheter.

- Fibrering av kommunens verksamheter och lokaler.
- 29 verksamheter fibrerade 2017/2018 (4 msek)
- Penetration, tot: 86%, skola/förskola: 88% (47% 2016)

- Internetanslutning
- Nätverk för olika funktioner - administration, skola, IoT m.m.
- Trådlöst publikt nätverk för medborgare och gäster.



Säkerhet

2019-02-18 133

Nätverk

Katalogtjänster

Lagring Kommunikation

Säkerhet

Server

Klient

Säkerhet i hela IT-plattformens ingående system, inklusive:

- Brandvägg (Nätverk)
- Säkerhetskopiering (Servermiljö)
- Antivirus (Klientmiljö/Servermiljö)
- Kryptering (Nätverk/Klientmiljö)
- Säkra inloggningar (Katalogtjänster)
- Logghantering (Servermiljö/Nätverk)



Katalogtjänster
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Nätverk

Katalogtjänster

Lagring Kommunikation

Säkerhet

Server

Klient

Central hantering av identiteter, konton och i vissa fall behörigheter.

- Active Directory
- Identity Manager
- Identity Governance

Katalogtjänsterna agerar som ett identitetsvalv, där information om användaren 
sparas en gång, på en centralt hanterad plats, och synkroniseras till andra system.

Detta möjliggör en god livscykelhantering, för både konton och på sikt också 
behörigheter och rättigheter.



Serverplattform
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Nätverk

Katalogtjänster

Lagring Kommunikation

Säkerhet

Server

Klient

Kommunens IT-plattform och vissa verksamhetssystem driftas internt, i Värmdö 
kommuns datahall. 
Den virtualiserade serverlösningen huserar cirka 110 servrar, däribland servrar för 
IT-plattformens komponenter, men också flertalet servrar för olika 
verksamhetssystem.



Klientplattform
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Nätverk

Katalogtjänster

Lagring Kommunikation

Säkerhet

Server

Klient

Klientplattformen, den digitala arbetsplatsen, består av det ekosystem av 
arbetsverktyg som kommunens medarbetare använder i vardagen. Det kan röra 
sig om PC-datorer, iPads, Androidenheter eller Mac-datorer, som i olika grad 
supportas av IT-enheten.

Klientplattformen omfattar hantering av operativsystem, installation av 
verksamhetsapplikationer, skrivare samt mjukvarupolicies. Kostnaden för denna 
överbyggnad tas ut som en serviceavgift per enhet i kommunens IT-miljö. 
Avgiften varierar med den grad till vilken enheten nyttjar de gemensamma 
lösningarna.
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Nätverk

Katalogtjänster

Lagring Kommunikation

Säkerhet

Server

Klient

Värmdö kommun erbjuder idag ett flertal lösningar för fillagring och filhantering, 
däribland:

- Windows Fileshare (G:, H:, P:, U:)
- Filr
- Databaser för verksamhetssystem

Lagringslösningarna kommer i samband med Office 365 att ses över och byggas in 
i det nya verktyget.
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Katalogtjänster

Lagring Kommunikation

Säkerhet

Server

Klient

Kommunikationstjänster är de IT-plattformstjänster i vilka kommunikation mellan 
personer sker eller kan ske. De inkluderar:

- Exchange (Outlook)
- Skype for Business (Lync)
- Säkra Meddelanden (Trusted Dialog)

Kommunikationstjänsterna möjliggör en säker och effektiv kommunikationskanal 
mellan kommunens medarbetare, eller mellan kommunen och externa parter. 
Detta oavsett behovet av flexibilitet och informationens skyddsvärde.
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Förvaltning av styrdokument

Standarder

Metodutveckling

Digital agenda

Projekt
- Anger inom vilka fokuserade områden inom IT och digital utveckling som strategisk
förflyttning ska ske.
- Anger också målbilder för dessa områden.
- Sätts på lång sikt (minst en mandatperiod)

Den digitala agendan har fem målområden, och agerar som en bas för all digital 
utveckling i kommunen.

- Behovsdriven utveckling
- e-tjänster som skapar nytta
- Digital kompetens
- Tillgänglighet
- Intern effektivisering

Alla utvecklingsprojekt, samt de standarder och principer som dessa vilar på, har sitt 
ursprung i de målområden som beskrivs i Digital agenda.
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Förvaltning av styrdokument

Standarder

Metodutveckling

Digital agenda

Projekt
•Princip 1: Behovsdriven utveckling - All utveckling kopplad till digitalisering ska vara
behovsdriven.

•Princip 2: Rätt kompetens och förmåga - Rätt kompetens och förmåga för att styra, 
utveckla och förvalta digitala stöd ska säkerställas i samtliga verksamheter.

•Princip 3: Tillförlitlighet (robusthet) - Kommunens digitala tjänster och infrastruktur skall
vara tillförlitliga och skyddade.

•Princip 4: Regelbunden sourcingprövning - Den leveransmodell kommunen väljer för ett
system, en teknik, ett objekt eller en företeelse ska vara den mest lämpliga.

•Princip 5: Standardiserade centrala plattformar - De grundläggande digitala
plattformarna, som kan nyttjas av kommunens samtliga verksamheter, får inte levereras av 
annan än IT-enheten.

•Princip 6: Enkelhet och förvaltningsbarhet - Kommunen skall hela tiden sträva efter att
finna enkla och förvaltningsbara lösningar som bygger på standarder.
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Förvaltning av styrdokument

Standarder

Metodutveckling

Digital agenda

Projekt
•Princip 7: Användarfokus i design och lösning - Användarnas upplevelse av de digitala
stöden ska vara att dessa är tidseffektiva, enkla och intuitiva samt uppfattas som ett bra 
stöd.

•Princip 8: Innovation och mogen teknik - Kommunen ska ha ett synsätt som inkluderar
nytänkande och möjlighetsskapande, men samtidigt verka för att tekniken som används är
beprövad och stabil.

•Princip 9: Leverantörsoberoende - Samtliga leveranser, tjänster och leverantörer bör
kunna bytas ut tids- och kostnadseffektivt för att undvika inlåsningseffekter.

•Princip 10: Intern samverkan – Det ska inom kommunen finnas en tydlig
samverkansmodell för verksamhetsutveckling med stöd av digitala tjänster.

•Princip 11: Interoperabla lösningar - Digitala stöd ska vara utformade för att främja
samverkan med externa parter.

•Princip 12: IT-enheten är integratör – Vid all typ av strukturerad informationsöverföring 
ska IT-enheten involveras i beslutsprocessen.
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Förvaltning av styrdokument

Standarder

Metodutveckling

Digital agenda

Projekt
Standarder för:

- Säkra inloggningar
- Integrationer
- Kontohantering

Standarder omnämns i både kommunens egna principer, och i de regionala och nationella
samverkansprinciperna. Användning av standarder möjliggör interoperabilitet, och
förebygger person/leverantörsberoende.
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Standarder

Metodutveckling

Digital agenda

Projekt
- Aktiverande styrdokument

• Digital agenda
• Handlingsplaner

- Normerande styrdokument

• Riktlinjer för utveckling, förvaltning och drift av digitala stöd i Värmdö 
kommun

• Tillämpningsrutiner för:
• Objektsförvaltning
• Behovsdriven utveckling
• IT-säkerhet
• Arkitektur och integration
• Beslut om sourcing
• Interna tjänstenivåer
• Intern samverkan
• Intern kostnadsfördelning
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Förvaltning av styrdokument

Standarder

Metodutveckling

Digital agenda

Projekt
Metodutvecklingen omsätter styrdokumentens rutiner till ett konkret
verksamhetsstöd.

• Behovsdriven utveckling
• Förvaltningsledning och systemförvaltning (objektförvaltning)
• Business Case, beskriver nyttan med vad vi gör
• Behörighetshantering
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Projekt
• Microsoft Office 365
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Metodutveckling

Digital agenda

Projekt
Framtidens digitala plattform:
- Nyttan genereras mer och mer i interaktionen mellan system.
- Se information som en gemensam strategisk resurs, och jobba informationscentriskt.
- En information, en gång, en integration
- Interoperabilitet
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