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3 viktiga fördelar

01
Snabbare implementationsprojekt vilket resulterar i
kostnads-besparingar

(i samarbete
med Pega)

03
Enklare att hantera
lagförändringar

02
Ökad rättssäkerhet och
spårbarhet av beslut

Norrsken

Lösningsbeskrivning
Norrsken är en lösning inom ärende- och beslutsstöd för svenska offentlig förvaltning (ex myndigheter och städer).
Lösningen stödjer handläggning och beslutsfattande enligt svensk förvaltningslag och tryckfrihetsförordningen.
Den inkluderar stöd av regler från svensk och europeisk lagstiftning. Norrsken är på Svenska och är baserad på Pega
Government Platform (PGP). Lösningen är unik eftersom den erbjuder världsledande ärendehantering anpassad för svensk
offentlig sektor.

Vad är Capgemini Norrsken?
Norrsken är en lösning inom ärende-och beslutsstöd för svensk offentlig förvaltning (ex myndigheter och städer). Lösningen
stödjer handläggning och beslutsfattande enligt svensk förvaltningslag och tryckfrihetsförordningen. Den inkluderar stöd
av regler från svensk och europeisk lagstiftning. Norrsken är på Svenska och är baserad på Pega Government Platform
(PGP). Lösningen är unik eftersom den erbjuder världsledande ärendehantering anpassad för svensk offentlig sektor.

Lösningen innehåller:

Specifika
arbetsflöden
och ärendetyper

Lösningen består av 3 komponenter

Kartlägg och använd
svensk förvaltningsrätt
som affärsregler i
beslutsfattande

Använd korrekt
terminologi för
myndigheter (och
kommuner) vid
beslutshantering

Koppla myndighetsspecifika lagar till
beslut

Stöd för beslut
baserat på svensk
förvaltningsrätt med
spårning och
hänvisning till
lagutrymmen inom
såväl svensk som
europeisk lagstiftning.

Stöd för
Riksarkivets
standarder för
arkivering och
informationsutbyte.

Stöd för allmänna
handlingars
offentlighet enligt
Tryckfrihetsförordningen (för
koppling/
integration till
diariesystem).

Koppla riktlinjer och
direktiv (ex EU) till
beslutsstöd och stödja
automation

Fångar händelser,
dokument, beslut och
andra aktiviteter för
full spårbarhet och
koppling till
diariesystemet

Stödjer svensk
arkiveringsstandard

Underhåll lagar
och direktiv istället
för affärsregler
Högre rättssäkerhet genom
tydlig koppling till lagrum,
istället för individuella åsikter

Vem frågar
jag?
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Email: gustaf.soderlund@capgemini.com
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About
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A gA global leader in consulting, technology services and digital transformation,
Capgemini is at the forefront of innovation to address the entire breadth of
clients’ opportunities in the evolving world of cloud, digital and platforms.
Building on its strong 50-year heritage and deep industry-specific expertise,
Capgemini enables organizations to realize their business ambitions through
an array of services from strategy to operations. Capgemini is driven by the
conviction that the business value of technology comes from and through
people. It is a multicultural company of over 200,000 team members in more
than 40 countries. The Group reported 2018 global revenues of EUR 13.2 billion.
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