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för så många som möjligt. 

Så enkelt som möjligt  

för så många som möjligt. 



Mål 

• En enklare vardag för medborgare 

• Öppnare förvaltning som stödjer innovation 

och delaktighet 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 





Vad gör E-delegationen? 

Utreder förutsättningar för en digital samverkande förvaltning 

• Vidareutvecklar framtagen strategi 

• Förutsättningar för e-förvaltning 3.0 

• Följer upp effekter 

• Öppen data (PSI) och sociala medier 

 

Samordnar/koordinerar 

• Samordnar strategiska utvecklingsprojekt 

• Koordinerar IT-standardiseringsfrågor 

• Bistår regeringen i internationellt arbete 

 

Stödjer 

• Vägledningar och koncernstöd 

 

 



Vad vi har åstadkommit - hittills 

• En strategi för myndigheternas arbete med e-

förvaltning 

• Ett antal vägledningar och riktlinjer för sociala medier 

• Ett antal förstudier/projekt till 

förvaltningsgemensamma tjänster 

• Följer upp utvecklingen av myndigheters e-förvaltning 

• Driver nätverk och flera olika forum på sociala medier 

• Arrangerar seminarier och konferenser 

• Förstärkt samordning - Inrättat ett programråd och 

programkontor 



   

En ny myndighet för samordning av e-legitimationer 

startade den 1 januari 2011. 
 



  

  

Statens servicecenter tillhandahåller tjänster inom löneadministration, 

ekonomiadministration och e-handel. Syftet är att statliga myndigheter ska 

kunna sänka sina kostnader och trygga sin kompetensförsörjning i tider av 

pensionsavgångar och ökande krav på effektivitet och kvalitet. 

  

Statens Servicecenter är en statlig myndighet under regeringen som 

sköter administration åt Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden, 

Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, ESF-rådet och Rekryteringsmyndigheten. 

 

De är idag ca 70 anställda, har verksamhet i Gävle och Östersund och hanterar 

löner för mer än 20 000 statligt anställda. 

 

Startade den 1 juni 2012 

  

 



Utvecklingsmyndigheter 

 
Rapporterar till regeringen 1 februari varje år. E-
delegationen samordnar detta arbete. 

Intressent- eller 

målgruppsområde 
Utvecklingsmyndighet 

Företag och företagande  Bolagsverket 

Privatpersoner Skatteverket 

Geografisk information och 

fastighetsinformation 
Lantmäteriet 

Fordon och förare Transportstyrelsen 



 
INFÖRA 

 
GENOMFÖRA 

 
ANALYSERA 

Ta fram 
lösnings-
alternativ 

Detaljera 
vald lösning 

Upphandla Utveckla 
Börja arbeta 
på nytt sätt 

Lämna över 
till 

förvaltning 

Realisera 
nyttor 

 
IDENTIFIERA 

BEHOV 
 

ramgång och stöd för ingående initiativ 
 

Rättsliga 
förutsättningar 

Digital samverkan/ 
interoperabilitet 

Informationssäkerhet 

Behovsdriven utveckling 

Nyttorealisering 

Förvaltning 

Återanvändning och 
Erfarenhetsöverföring 

Kommunikation 

Finansering  

  

Portfölj-/programsamordning  
Gemensam utvecklingsprocess 



E-arkiv och e-diarium 
RA tar fram förvaltningsgemensamma specifikationer 



EIF Ekonomiskt bistånd 
Effektivisering av informationsförsörjningen kopplat till ekonomiskt bistånd 

En effektivare informationsförsörjning vad gäller Ekonomiskt bistånd 
kan enligt FUT-delegationen  årligen minska de felaktiga 
utbetalningarna med upp till 800 mkr (”Vad kostar felen? 2007”) 



Mina meddelanden 

  

Statlig meddelandefunktion 



Tjänstekatalog 

Prototyp klar. Jordbruksverket leder arbetet. 

Ska innehålla maskin-maskin-tjänster från offentlig sektor,.  

 



Arbetsutskott Digital samverkan 
(interoperabilitet) 

• Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte, maskin till 

maskin 

• Skapa förutsättningar för en snabbare utveckling av e-

förvaltning 

• Standardisering och harmoniserng minimerar risken för 

dubbelarbete och skapar förutsättningar att återanvända 

specifika meddelanden vid utveckling av nya tjänster. 

Tilläggsdirektiv kring standardisering inom informationsutbytet 

inom socialtjänsten, i samarbete med SKL. 

• Etablering av ett it-standardiseringsråd. 



Juridik och regelverk 

• Expertgrupp för juridiska frågor 

• PSI 

• Direktåtkomst 

• m.m. 



Internationella kontakter 

• ISA-grupp 

• Deltar i internationella konferenser 

• Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning 

• Hämta in goda exempel 



• Digital samverkan/Interoperabilitet 

• Nyttorealisering 

• Sociala medier 

• Direktåtkomst  

• Behovsdriven utveckling 

• Webbutveckling  

• Vidareutnyttjande av  
offentlig information (PSI) 

• Effektiv it-försörjning/sourcing 

• Juridisk vägledning för verksamhets- 

 utveckling inom e-förvaltning 

• Metod för utveckling i samverkan 

• Direktåtkomst och utlämnande på  

 medium för automatiserad behandling  

• Elektroniska original, kopior och avskrifter 

• M.fl… 

Stöd - Vägledningar 



Så enkelt som möjligt  

för så många som möjligt. 
Vad händer sen? 



Att sätta medborgaren i centrum kräver  

samverkan mellan statlig och kommunal sektor. 

Utgångspunkt - Vi har en 

förvaltningsmodell. Ta tillvara på 

samarbete, medinflytande och drivkraft. 



Förslaget - oktober 2013 

1. En medlemsorganisation liknande en kollegiemodell tar i 

framtiden över samordningen av gemensamma e-

förvaltningsfrågor.  

 

2. En utredare utses för att 

• utforma regler och andra beslut som krävs 

• föreslå former för samordningen inom hela offentlig sektor 

• lämna förslag på arbetsuppgifter 

 

3. E-delegationens uppdrag förlängs. 

 



En kollegiemodell med ett samarbetsorgan med kommunal 

sektor är en beprövad modell och framkomlig väg, 

- samarbete, medinflytande och drivkraft. 
 



www.edelegationen.se 

www.facebook.com/edelegationen 

www.twitter.com/edelegationen 

 

http://www.edelegationen.se/
http://www.facebook.com/edelegationen
http://www.twitter.com/edelegationen

