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Digidelnätverket -finansiering 
Det unika med Digidelnätverket 

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala 

delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är den part i 
landet som arbetar för digital inkludering. 

Kommuner och myndigheter har sedan länge menat att det är strategiskt viktigt att vara 
digitalt tillgängliga genom bl.a e-tjänster och utvecklar sina webbsidor och appar. Samma sak 

gäller många företag, tex inom e-handel. Det finns dock ingen aktör i Sverige som ansvarar 
för om alla medborgare har förmåga att vara delaktiga i den digitala världen. 

Nu i pandemitider ser vi t.ex detta när det blev, om inte ramaskri, så i alla fall protester när vi 

som medborgare uppmanades logga in med BankId för att boka tid för vaccination. Många 
menade att äldre-äldre, äldre personer eller personer med funktionsnedsättning, eller för den 
delen även andra inte är digitat delaktiga och att krav inte kan ställas på en helt digital 
process i samhället. 

Bakgrund 

Sambruk har varit engagerade i Digidel sedan 2013, året efter etablerades 
Samverkansledningsgruppen för Digidelnätverket– där Föreningen Sambruk ingår tillsammans 
med SKR, myndigheter och bibliotek. Digidel har arbetat med övergripande planering, 

samordning och uppföljning av regionala konferenser och aktiviteter som genomförs i ett par 
nationella kampanjveckor under året, All Digital Week på våren och e-medborgarveckan på 
hösten. Genom åren har mycket stor kunskap, erfarenheter och strukturkapital i form av 

metoder och modeller byggts upp i Digidelnätverkets ledning. Varje vecka hör kommuner och 
myndigheter av sig för att få ta del av den kompetensen. Digidel har också varit aktiva i 
seminarier i Almedalen. Digidelnätverket ansvarar också för koordinering av kompetens kring 
DigidelCenters. 

Efter att Kungliga biblioteket bidrog med ekonomiska medel som stöd till arbetet under 2017, 
fick Samverkansgruppen under hösten 2017 möjlighet att presentera en treårsplan för det 
fortsatt arbetet för dåvarande IT-ministern. Planen vann gehör, vilket innebar att vi fick ett 
principbeslut om anslag om 1.650 TKr per år under tre år. Dock godkändes endast utbetalning 
av bidraget för 2018 och 2019. Internetstiftelsen bidrog med finansiering såväl 2019 som 
2020, de vill dock inte längre stå som ensamma finansiärer. 

Finansiering för att fortsätta nätverket saknas därför idag. 

Digidels hemsida: digidel.se  

Vad göra när finansiering saknas? 

Digitalt utanförskap är fortfarande en verklighet i Sverige och frågan är om Sambruk ska 
lämna den kompetens och det strukturkapital som byggts åt sitt öde att försvinna? 

En möjlig väg skulle kunna vara om Sambruks medlemskommuner skulle betala 5 öre per 
invånare vilket skulle kunna bli ca 250 000 kr. Om Sambruk ser ett värde i att finansiera 
Digidelnätverket skulle andra finansiärer också kunna vara villiga att bidra. 
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Digidelnätverkets möjliga 
bidrag till Sambruk 

Paketera för att dela kompetens till andra kommunala yrkesgrupper än 
bibliotekarier. 

Digidelnätverket är, och kan fortsätta vara, en etablerad kontaktyta för aktörer som arbetar 
praktiskt med att bryta digitalt utanförskap. Möjliggör systemtänk inom ett område som idag 
präglas av projektfinansiering med många involverade aktörer. Därmed går kontinuitet 

förlorad. 

En av dessa aktörer är projektet "Digitalt först med användaren i fokus", ett Treårigt digitalt 

kompetenslyft för landets alla folkbibliotekarier. 

Dessa lärdomar bör inte stanna endast hos folkbibliotekarier, genom Digidels nära samverkan 
med biblioteken kan lärdomar från Digitalt först paketeras gentemot yrkesgrupper inom 
kommunal verksamhet. 

Workshops/konferenser med fokus "Vår digitala invånare" 

Digidel genomförde tillsammans med VGRen workshop den 12/2, om den finns att läsa här: 
https://sites.google.com/view/vardigitalainvanare/hem 

Sambruks medlemmar har tillgång till ett visst antal per år.  

Digidel.se  

Nyhetsflöde med fokus digital delaktighet – utvalda nyheter in i Sambruks nyhetsbrev 

Kunskapsbank 

1) metoder för att stärka individers digitala kompetens 

2) aktuell forskning  

Digiteket.se – utbildningsplattform 

Projektet "Digitalt först med användaren i fokus" skapade en utbildningsplattform med öppna 
kurser. Många kurser har Creative Commons-licens så att man kan vidareutveckla. 

Extra relevanta kurser för att arbeta med digital delaktighet som Digidelnätverket kan 
målgruppsanpassa så att Sambruks medlemmar kan dra nytta av dessa.  

Styrelsens rekommendation 

Digidelnätverket gör en viktig uppgift och digital inkludering är av betydelse för att 
medborgare i ökad utsträckning ska nyttja kommunens e-tjänster. Om Sambruk ska 
medverka till fortsatt finansiering innebär det att Sambruks medlemskommuner bidrar med en 

insats under 2021 på 5 öre per invånare vilket skulle bli ca 250 000 kr till Digidelnätverket. 

Styrelsen ifrågasätter dock om det är Föreningen Sambruks uppgift att finansiera åtgärder för 
digital inkludering vilka skulle nå hela Sverige och avstyrker därför förslaget. 

https://sites.google.com/view/vardigitalainvanare/hem

