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Våra mål

• En enklare vardag för medborgare
• Öppnare förvaltning som stödjer innovation 

och delaktighet
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten



”E-delegationen konstaterar att en         
kritisk framgångsfaktor är en ökad 

förvaltningsövergripande digital samverkan 
mellan statlig och kommunal sektor.”

SOU 2013:75





Idag är du koordinatorn.



I morgon är det förvaltningen 
som koordinerar.







Vilka är med i E-delegationen?

16 myndigheter och 
SKL



Vad gör E-delegationen?
Förvaltningsgemensamma tjänster
•Programkontor och samordningsområden
•Portföljhantering
•Koordinering

Vägledningar och koncernstöd

Lämnar förslag till framtiden

Uppföljning, PSI, sociala medier, it-standardisering m.m.



Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

En enklare vardag 
för medborgare

Öppnare förvaltning stödjer 
innovation och delaktighet

Högre kvalitet och 
effektivitet i verksamheten

1.  Digitala tjänster ska utformas 
efter användarnas behov

4.  Det ska bli lättare att hitta 
och använda öppna data

7.  Statsförvaltningens 
informationsutbyte ska bygga 
på gemensamma standarder 

2.  Digitala tjänster ska vara 
enkla och säkra att använda 

3. Det ska bli lättare att hitta 
rätt digital tjänst 

5.  Fler ska kunna tillhandahålla 
statens digitala tjänster

6. Möjligheter till insyn och 
delaktighet i verksamheten 
ska öka 

8.  Statsförvaltningens 
informationssäkerhet ska 
förbättras 

9.  Statsförvaltningens 
verksamhet ska effektiviseras 
genom ökad digitalisering 



Kommuner, Landsting, Utvecklingsmyndigheterna mfl

Den ”hårda” infrastrukturen sköts av 
andra tex PTS telekombranschen

E-delegationen tar hand om 
den ”mjuka infrastrukturen”

@ = Samverkan på teknisk nivå

@ = Samverkan på organisatorisk nivå

:-- = Finansieringsmodeller

§ = regelverk
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Gemensamma tjänster och informationTjänster och information 
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Effektiv informationsförsörjning 
mellan kommuner och myndigheter 

• Handläggare på kommunerna ska enkelt 
kunna hämta uppgifter elektroniskt genom en 
tjänst istället för att ringa till flera myndigheter. 

• Pilot: ekonomiskt bistånd 



Effektiv informationsförsörjning

Kostnader 2013-2017



Effektiv informationsförsörjning

Nyttor 2013-2017 – exklusive samhällsnytta



Effektiv informationsförsörjning

Nyttor 2013-2017 – inklusive samhällsnytta



Vad har vi åstadkommit?
• Förslag till strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning
• Förstärkt samarbete med SKL
• Förslag till Statens servicekontor, E-legitimationsnämnden och 

Utvecklingsmyndigheterna
• Flera förstudier/projekt till förvaltningsgemensamma insatser
• Förstärkt samordning - inrättat ett programråd och 

programkontor
• 15 vägledningar och riktlinjer för sociala medier
• Följer upp utvecklingen av myndigheters e-förvaltning
• Driver nätverk och flera olika forum på sociala medier
• Arrangerar seminarier och konferenser



• Metod för utveckling i samverkan
• Digital samverkan
• Nyttorealisering
• Sociala medier
• Effektiv it-försörjning
• Direktåtkomst 
• Behovsdriven utveckling
• Webbutveckling 
• Återanvändning av 

offentlig information (PSI)
• m.m.

Vägledningar





Organisering av framtidens
e-förvaltning

En medlemsorganisation 
liknande en kollegiemodell 

tar i framtiden över 
samordningen av gemensamma 

e-förvaltningsfrågor. 



Vi har den förvaltningsmodell vi har.



En kollegiemodell med ett samarbetsorgan med kommunal 
sektor är en beprövad modell och framkomlig väg.



Evolution – inte revolution



Förslaget i detalj

En utredare utses för att
•utforma regler och andra beslut som krävs
•föreslå former för samordningen inom hela 
offentlig sektor
•lämna förslag på arbetsuppgifter

E-delegationens uppdrag förlängs.



Utmaningar

• Forma en tydlig målbild
• Förankra målbilden – ser vi samma mål?
• Den svenska modellen - Vem bestämmer?
• Finansiering
• Regler



Så enkelt som möjligt 
för så många som möjligt.

All this will not be finished
in the first one hundred days.

Nor will it be finished
in the first one thousand days,

nor in the life
of this Administration,

nor even perhaps
in our lifetime on this planet.

But let us begin.

Inaugural Address


