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Vi behöver använda digitaliseringens möjligheter för 

att möta olika samhällsutmaningar

Vård och 
omsorg

Skola och 
lärande

Tillväxt och 
samhälls-
byggnad

Integration 
och arbete

Demokrati 
och 

delaktighet



Vårdens och omsorgens utmaningar

1. Patientsäkerhet och effektivitet
2. Kroniska sjukdomar
3. Ohållbar arbetsmiljö
4. Tillgänglighet
5. Kompetensförsörjning



Dr Watson

• Medicinsk information -

fördubblas var 3:e år 

idag och var 73:e dag 

2020

• En specialist behöver 

idag läsa in 160 timmar i 

veckan för att hålla sig 

ajour

• Anpassar diagnos och 

behandling efter DNA



Distansvård
med digitala lösningar



Skolans utmaningar

1. Framtidens förmågor och jobb
2. Nyanlända
3. Lärarbristen
4. Administrativ börda
5. Sjunkande elevresultat



65% av dagens elever kommer att vara 

sysselsatta med yrken som inte 

existerar idag
MacArthur Foundation





”SKL ska stödja kommuner, landsting 

och regioner att effektivisera och 

utveckla verksamheten med hjälp av 

digitalisering”







Verksamhetsutveckling som 

kräver ett modigt ledarskap





SSBTEK

Nationell informationstjänst för ekonomiskt bistånd



Upphandling av boknings- och bidragssystem 

för kultur och fritid



200





Serverat
Enklare företagande med digitala tjänster



Film serverat



Bibblix
Digitalt bibliotek för barn och unga





Inera – fram till idag över 40 tjänster

20132008200620021999 2015



450 tusen

samtal per 

månad

Tjänster för invånare

8 miljoner

besök per 

månad



Tjänster kommunerna använder idag

 Vårdhandboken

 Rikshandboken i 

barnhälsovård

 Nitha händelseanalys

 Svevac vaccinationsjournal

 Videotjänsten

 eKlient

 Hjälpmedelstjänsten

 Pascal

 Nationell patientöversikt

 Sjunet

 Siths

 Katalogtjänst HSA

 Säkerhetstjänster (Spärr och 

logg)

 Rådgivningsstödet webb

 Digitala blanketter

 UMO – ungdomsmottagning 

på nätet



SKL har förvärvat Inera AB

▪ Öka takten och erbjuda bättre stöd

▪ Återanvändning och 

kostnadseffektivitet

▪ Som delägare kan kommuner, 

landsting och regioner avropa 

Ineras tjänster utan föregående 

upphandling



Ägardirektiv

”Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma 
tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och 

verksamhetsutveckling inom områden där 
marknaden inte bedöms kunna tillgodose ägarnas 

behov och intressen.” 



Erbjudande om att köpa aktier till samtliga 
kommuner 

 Fem aktier kostar 42 500 kronor. 

 Fullmäktigebeslut. 

 Kommunen kallas till kommande ägarråd och 

bolagsstämma.

 Ingen bortre tidsgräns för att registrera köp.

 Det är bara de kommuner som väljer att bli 

delägare i Inera AB som kommer att ha rätt att 

använda bolagets tjänster utan upphandling.

 Frågor? Se www.skl.se/inera eller mejla 

inera@skl.se

http://www.skl.se/inera
mailto:inera@skl.se


Finansiering

 Ineras verksamhet är 
och ska vara 
självfinansierad. 

 Varje tjänst ska bära 
sina egna kostnader, 
över tjänstens livslängd, 
därför viktigt att 
säkerställa behov och 
intresse. 

 Varje utvecklingsprojekt 
behöver ordna sin egen 
finansiering. 



Strategi och färdplan
Inriktning och samverkan mellan kommuner, 
landsting och regioner kring digitalisering



Hur fångar vi behov?

▪ Dialog med kommuner, t.ex. 

via SKL:s nätverk Regionala 

konferenser 

▪ Dela Digitalt, 

www.deladigitalt.se

▪ Regionala samordnare

▪ Programkontor

http://www.deladigitalt.se/




Stort tack!

asa.zetterberg@skl.se @asazetterberg

per.mosseby@skl.se @mosseby

@smartarevalfard #smartarevälfärd

mailto:asa.zetterberg@skl.se
mailto:per.mosseby@skl.se

