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Så arbetar  
SKL 

 Intressebevakning och opinionsbildning 

 Kompetensutveckling, vägledning och stöd 

 Konferenser och forum 

 Standardisering och riktlinjer 

Gemensamma krav och upphandlingar 

Gemensamma lösningar 



Digitaliseringen anses 
vara den enskilt starkaste 
förändringsfaktorn i 
samhället fram till år 2025 
 

World Economic Forum, UD:s kansli för strategisk analys 



Övergripande mål för framtidens 
digitala samhälle 

 En enklare vardag för privatpersoner och företag. 

 Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation 

och delaktighet. 

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

 

 
SKLs strategi för e-samhälle 

Regeringens handlingsplan för e-förvaltning 





 

Hur många 





530 000 nya medarbetare behövs 
i kommuner och landsting fram 
till 2025 om inga förändringar 
görs i arbetssätt och bemanning  

Vi behöver använda digitaliseringens 

möjligheter för att möta olika 

samhällsutmaningar  



Roadmap Digitalt först 

Digitalisera, samla och 
strukturera data. 
Kräver: 
standardiserade 
informationsmängder 
Utpekade 
informationsägare 
God 
versionshantering/bra 
metadata 

Digitalisera 
arbetsflödet. 
Kräver: 
standardiserade 
effektiva processer – 
tidiga mänskliga 
möten med stöd av 
digitala verktyg 
 

Möjliggör digital 
dialog. 
Kräver: Juridisk 
utveckling/tolkning 
Öppna data 
Säkra e-leg 
Standardiserade 
överföringsformat 
 

Automatisera. 
Kräver: Juridisk 
utveckling 
Ändrat mindset 



Digital samhällsbyggnadsprocess -  
Utmaningar för kommunen  

 Plats och arena 

 Informationsägare 

 Arbetsgivare 

 Serviceleverantör 

 

 



Kommunen som plats och arena  



Kommunen som informationsägare  

• 1600 detaljplaner årligen 

• 3,2 miljoner fastigheter 

• 49 800 påbörjade lägenheter i nya hus kv 3 2017 

• 6 500 beviljade bygglov kv 3 2017 

Bygglov 
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Detalj 
projektering 

Detalj 
projektering 

Markanvändning Detaljplan Fastighets 
bildning 

Bygglov Byggfas Förvaltning 



Kommunen som arbetsgivare 



Kommunen som serviceaktör 

 
• E-tjänster/appar 

• Medborgardialog 

• Digitala hjälpmedel 

• Visualisering 

 

 

ÅWL Arkitekter 



Serverat 
• Enklare företagande med digitala tjänster 

 

 



RESTAURANGFÖRETAGARE

KOMMUN

BYGGFÖRVALTNING

MILJÖFÖRVALTNING

SOCIALFÖRVALTNING

RÄDDNINGSTJÄNST

VA-BOLAG

BOLAGSVERKET

SKATTEVERKET

POLISEN
FETTAVSKILJARE

GASOL

TOBAK

SERVERINGS-
TILLSTÅND

LIVSMEDEL

SKYLTLOV

BYGGLOV

SKYLT (ALLMÄN)

ARBETSGIVARE

F-SKATT & MOMS

KASSAREGISTER

UTESERVERING

AKTIEBOLAG

TRAFIKVERKETSKYLT (VÄG)

GATU- OCH 
PARKFÖRVALTNING

PARKERING

BRANDSKYDD

LÄNSSTYRELSERNA

KAMERAÖVERVAKNING

PRIMÄRPRODUKTION

VARUMOTTAGARE

UPPLAGSHAVARE

DANS

KONSERT

LOTTERIINSPEKTIONEN

FÖRSTRÖELSESPEL

SPELAUTOMAT

RESTAURANGCASINO

KÖLDMEDIER

HANDELSBOLAG

ENSKILD FIRMA

FOLKÖL

STIM SAMI RADIOTJÄNST

MUSIKLICENS MUSIKLICENS TV-LICENS

TORGHANDEL



Företagarnas behov: Starta företag 
• Ett navigationsproblem 

Vilka tillstånd krävs? Vilka aktörer? 

• Ett koordinationsproblem 
I vilken ordning ska ärendena genomföras? 

• Ett informationsproblem 
Vilka krav ställs på verksamheten och hur uppfyller jag dessa? 

• Ett uppgiftskravsproblem 
Hur söker jag tillstånd och vilka uppgifter behöver myndigheterna? 

• Ett redundansproblem 
Samma uppgifter till flera myndigheter 

• Ett transaktionsproblem 
Det saknas elektroniska verktyg för att lämna uppgifter och söka tillstånd 

• Ett transparensproblem 
Hur fortlöper de olika ärendena? 



Aktörer i samverkan 
Nationellt/Lokalt - Offentligt /Privat 

Leverantörer Myndigheter Kommuner 

Verksamhetssystem E-tjänsteplattformar 

Övergripande 



SAMMANSATT 

BASTJÄNST 

FÖR 

GRUNDLÄGGAN

DE UPPGIFTER 

GUIDE/CHECKLISTA E-TJÄNSTER VERKSAMHETSSYSTEM 

Navigation, Koordination Transaktion 

Redundans 

Transparens 

INFORMATION 

Information 

FM 

Integration 

Serverat 
Bolagsverket SKL Tillväxtverket 

Sektorsmyndigheter 

https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/guider-checklista/-/checklistor/guide/1001/1
https://etjanster.inera.se/
https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/guider-checklista/-/checklistor/guide/1001/1
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Dela digitalt 

Syftet med Dela Digitalt är att bidra till 

verksamhetsutveckling och 

förändringsarbete i hela offentlig 

sektor. Genom att dela 

utvecklingsidéer, metoder och verktyg 

och genom att bedriva utveckling 

tillsammans, kan offentlig sektor 

snabbare och billigare bli mer effektiv. 



Utvecklingshastigheter 

Teknologi 

Samhälle 

Politik 

Juridik 



Hur möter vi kunderna idag och i 
framtiden 

Stenes 

livsmedelsapp 

Visitas 

Myndighetskontakt 

Sivs 

Smartare 

tillstånd 

Trivselhus 

Bygglovsrobot 

SVTs 

Ansök till  

allt robot 

Verksamhets- 

systemen 



SKL remissvar Reboot – omstart 
för den digitala förvaltningen 

 SKL anser att mjuka styrmedel i form av t ex gemensamt 

överenskomna principer, standarder, stöd och finansiering är bättre 

lämpade än lag och ökad tillsyn för att driva på offentlig sektors 

digitala transformation… 

 SKL anser att det behövs en seriös nationell satsning på 

grundläggande förutsättningar för digitalisering för att avsevärt öka 

takten och kvaliteten i offentlig sektors digitalisering.  

 SKL anser att offentliga aktörer allt mer tydligt måste samverka på 

olika nivåer för att möta invånares och företagares behov ur ett 

livshändelseperspektiv… 



Att tänka på 

 Tänk standarder när ni utvecklar, ni har inte unika behov… 

 Samverka och omvärldsbevaka 

Utnyttja det som andra utvecklat 

 Använd SKL vi har kunskap, erfarenhet, styrka och kan tipsa om 

bra exempel 

Det kommunala självstyret är viktigt men det finns inget 

självändamål med att göra på eget sätt 

 

 



Vi är här, snacka med oss! 

fredrik.berglund@skl.se 

070-651 78 77 

jan.torege@skl.se  

070-359 18 60 

anders.gunnarsson@skl.se  

072-525 35 14 
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