


Regional digital agenda och regionalt 
samarbete – en målsättning i SKL:s 
verksamhetsplan 
 

 

 





Kommuner, landsting och regioner 
har en nyckelroll i e-samhället 

Kommuner och landsting står för  

70 – 80 % av medborgarkontakterna 

8 av 10 företagare har kontakt med 

kommunen 



Tar vi vara på digitaliseringens möjligheter? 



Sverige ligger bra till i 
internationella jämförelser… 



 

…men inte när det gäller offentliga 
tjänster på nätet 



Digitala klyftor – mellan kommuner 
och mellan människor 

 



SKL har beslutat om  

Strategi för eSamhället 

Strategins övergipande mål*: 

 Enklare vardag för privatpersoner 

och företag. 

 Smartare och öppnare förvaltning 

stödjer innovation och delaktighet. 

 Högre kvalitet och effektivitet i 

verksamheten. 

 

* Även regeringen och E-delegationen har dessa mål 



Utdrag ur Strategi för eSamhället 

”Många samhälleliga tjänster spänner över flera kommuner, 

landsting och regioner t.ex. sjukvård, val av skola eller tillsyn och 

uppföljning av företag som har verksamhet på flera olika håll. Det 

regionala perspektivet är därför viktigt för att samordna 

processer och arbetssätt samt vid utveckling av e-tjänster. E-

förvaltning och IT-infrastruktur bör kunna få en regional profil 

som med nationell förankring också möjliggör samverkan över 

regiongränserna.” 

 

s.22 



Utdrag ur Strategi för eSamhället 

” Olika samverkansformer regionalt kan fungera som en motor,  

resurs och kompetenscentrum för det lokala arbetet, såsom har 

skett inom eHälsa. Eftersom den regionala nivån ofta är 

språngbrädan mot EU finns här också en naturlig plattform för 

att t.ex. gå samman och söka utvecklingsmedel till gemensamma e-

förvaltningsprojekt.” 
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Ny roll för SKL kräver mobilisering för att nå resultat 

Center för eSamhället (CeSam) 

 

 

eHälsa  

 

 

Skola 

 

 

Näringsliv  
och arbete 

 

 

 

Samhälls-
byggnad, 

transporter 
och miljö 

 

 

 

Kultur och 
fritid  

 

 

Demokrati 
och 

delaktighet 

Grundläggande strukturella förutsättningar 
Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & informationssäkerhet 

Gemensamt kansli och programkontor 

Gemensamma funktioner och tjänster 
T.ex. e-arkiv, e-handel, Mina sidor, Mina fullmakter, Mina ärenden 



CeSams roll 

Gentemot medlemmar 

•Väcka intresse, stöd,  
kompetensutveckling 

•Driva 
verksamhetsutveckling 

•Samverkan och 
överenskommelser 

Gentemot stat och 
andra aktörer 

•Intressebevakning 

•Samverkan och 
överenskommelser 

Gentemot SKL-
medarbetare 

•Väcka intresse, stöd,  
kompetensutveckling 

•Processledare 

CeSam är ett programkontor inom SKL vars verksamhet syftar till att 
främja och driva innovation och verksamhetsutveckling som tar stöd av IT.  
 
CeSam ska underlätta samverkan mot smartare arbetssätt och bättre 
digitala välfärdstjänster.  



Gemensamt utvecklingsarbete för 
eHälsa pågår 
 



Kommunal eHälsa 

 



 



SKL har beslutat om  

Handlingsplan för e-samhället 2013-2015 

 32 initiativ med förväntade lägen 2015 

inom våra programområden 

 Inordnad efter samma tre mål som i 

strategin och i regeringens digitala 

agenda och e-strategi 

 





Enklare vardag för privatpersoner 
och företag – digitala mötet 

 Min ärendeöversikt 

  

 Mina meddelanden 

  

 Mina fullmakter 

  

 Förenkla för barnfamiljer 

 

 Mina uppgifter – ”en 

uppgift en gång”  

 

 



Smartare och öppnare förvaltning 
stödjer innovation och delaktighet 

 Öppna data  

 

 E-arkiv   

 

 Dela öppna lösningar  

 

 Servicejämförare  ( 

 

 

 



Högre kvalitet och effektivitet i 
verksamheten – digitalt arbetssätt 

 Digital kommunikation som 

huvudkanal  

 

 E-handel   

 

 Effektiv administration och 

it-drift 

 

 

 

 

 

 



Skola och lärande i e-samhället 

 Tillgång till modern och öppen 

it-infrastruktur för lärande 

 

 Digitala lärresurser anpassade 

till varje elevs lärande 
 

 Enklare och effektivare 

skoladministration / 

elevplattform 

     

 

 

 

 

 

 



Näringsliv och arbete i e-samhället 
 En gemensam ingång för 

företagare 
    

 Enklare hantering av 
ekonomiskt bistånd 
    

 Förenkla matchningen av jobb 

 

 Jämföra servicenivå till 
företagare 
    

 Digital överföring av 
information om nyanlända 
     

 

 

 

 

 

 

 

 



Samhällsbyggnad, transporter och miljö 
i e-samhället 
 

 Digitalisering av gemensam 

bygglovprocess 

 

 Digitalisering av detaljplan- och 

fastighetsbildningsprocess 

 

 Digital beräkningstjänst för 

miljöbalkstaxa 

 

 Geodata 

 

 

 

 

 

 

 



Demokrati och delaktighet i e-
samhället 

 Medborgardialog med stöd av IT 

 

 Elektroniska val och digitalisering 

av valadministration 

 

 Digitalisering av 

nämndadministration 

 

 Digital delaktighet 
    

 

 

 

 

 

 



Strukturella förutsättningar för e-
tjänster i offentlig sektor 

 Gemensam it-arkitektur 

  

 Bredband   

  

 Svensk e-legitimation 

  

 Informationssäkerhet 

  

 

 



Partnerskap? 

 

 

Vill/Kan ni gå före inom något 

område? 



Samverkan på alla nivåer 

•EU:s Digitala Agenda, strategiska samverkansprojekt 

•Standarder Internationellt 

•Nationell strategi, strategiska samverkansprojekt 

•Mjuk infrastruktur, standarder och upphandling  

•Överenskommelser 
Nationellt 

•Regional digital agenda, strategiska samverkansprojekt 

•Kompetens- och resursallokering, upphandling Regionalt 

•Lokal strategi för verksamhetsutveckling med stöd av IT 

•Samlat grepp och strategisk ledning Lokalt 



Regionala kluster för att strategiska 
beslut, allokering av kompetens, 
utveckling, upphandling och drift 

 Händer mycket nu: CeSam Skåne, CeSam 

Blekinge, CeSam Värmland,  eVästerbotten 

m.m.  

 Många olika former 

- Kommunförbund eller regionförbund 

- Gemensam nämnd och förvaltning 

- Gemensamt aktiebolag 

- Samverkansavtal 

 



Värmland – unikt samarbete 

 Gemensam drift- och service 
nämnd 

 Gemensam e-tjänstplattform 

 Gemensamma licenser 

 Gemensam 
verksamhetsutveckling som tar 
stöd av it 

 100 e-tjänster 

 Minskade driftkostnader 

 Karlstad – ”Är man stor och 
stark ska man vara snäll” 
(Bamse) 





 



SKL:s regionala nätverk för e-samhället 
och regional digital agenda 

 Cirka 20 personer som har en roll i att stödja samarbetet 

mellan kommunerna i arbetet med e-samhället.  

 Delar  erfarenheter, dokument och idéer på virtuell 

projektplats. 

 Nästa träff 11 april i Stockholm. 

 Seminarium i Bryssel 14 mars – partnerskap i Europa – 

fortsättning följer. 

 Dessutom Reglabs lärprojekt kring regional digital agenda 



E-blomlådan 
Självvärdering av verksamhetsutveckling med stöd av IT 

 

 

 

 



Statistik 

 Unika besökare              

2012: 935 st,                   

2013: Jan 178 st, Feb 178 st 

 211 har registrerat 

användarkonto 

 29 kommuner har utsett 

behörig 

 102 utvärderingar 

2013-03-22 



Citat från Skellefteå 

 ”Hej! Nu är Skellefteå publicerade! Vi har gjort ett gediget arbete 

i kommunens ledningsgrupp för jorden och gräset. Sedan har vi 

varit i alla ledningsgrupper för tuvorna och blommorna. Just nu 

jobbar vi med vår handlingsplan till e-strategin som delvis 

grundar sig på blomlådan. Funkar riktigt bra.” 

 ”Det har funkat väldigt bra att få en diskussion i 

ledningsgrupperna kring frågorna i blomlådan. Vi är inte riktigt 

klara med att uppdatera vår handlingsplan till e-strategin än, 

men blomlådan ser ut att vara en bra grund att använda också 

för det arbetet.” 

 

 



Regionala initiativ 

 Fattat beslut om att alla 

kommuner ska göra det i 

regionen: Värmland, 

Stockholm, Västerbotten, VG. 

 Fler är på väg… 



Omnämnd i rappporter, styrdokument 
och Sveriges IT-kommun 

 Handlingsplan för e-samhället 2013-

2015 Digitala vägen till morgondagens 

välfärd, SKL. 

 ”Kartläggning av indikatorer för den 

svenska digitala agendan”, 

Gartner/Digitaliseringskommissionen. 

 E-delegationen 

 Underlag till Sveriges IT-kommun 



Ursprungliga syften och behov 

 Skapa dialog mellan IT och verksamhet 

 Stödja att IT bidrar till bättre service, öppenhet och högre 

effektivitet 

 Identifiera förbättringsområden 

 Ge  underlag för prioriteringar  

 Vara en hävstång för att gå vidare 

 Bidra till erfarenhetsspridning 



Metod 

 Självvärdering i grupp 

- Kommunledningen 

- Förvaltningsledningen eller motsvarande  

 Konsensus i bedömningen 

 Olika befintliga mätningar kan utgöra underlag  

 Man står för sin bedömningar – det finns inget facit 



 
Vad behöver åstadkommas? – Hur kan 
digitaliseringens möjligheter utnyttjas?  

Enklare 

• Vilka behov och 
möjligheter finns 
för att erbjuda 
enklare och bättre 
service? 

Öppnare 

• Vilka behov och 
möjligheter finns 
för ökad insyn,  
delaktighet och 
innovationskraft? 

Effektivare 

• Vilka behov och 
möjligheter finns 
för effektivisering 
och 
kvalitetssäkring? 

Hur kan smart utnyttjande av information 
och digitala lösningar möta behoven? 

 



www.skl.se/esamhallet 
Nyhetsbrevet eSamhället 

 



TACK! 

 

Hör gärna av er med frågor och inspel: 

 

Åsa Zetterberg 

asa.zetterberg@skl.se 

 

 

mailto:Asa.zetterberg@skl.se
mailto:Asa.zetterberg@skl.se


Diskussionsfrågor 

 eSamhället <-> eHälsa 

- Gemensamma behov – gemensamma lösningar? 

- Organisation och rollfördelning? Nationellt / Regionalt / 

Delregionalt / Lokalt 

- Finansiering? 

 Handlingsplanens 32 punkter 

- Skall VGK axla någon? 

 Vår roll <-> SKL 

 


