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Vi står i den största förändringen 
sedan industrialismen 





Kommuner och landsting har en 
nyckelroll i e-samhället 

Kommuner och landsting står för  
70 – 80 % av medborgarkontakterna 

8 av 10 företagare har kontakt med kommunen 

Samhället förändras 

 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=bREOWap_ur8&vq=hd720


Europa 2020  
 

- Kommissionens program ut ur krisen 
 

- Består av sju huvudinitiativ 
- Smart tillväxt  

- En digital agenda för Europa   

- Innovationsunionen   

- Unga på väg   

- Hållbar tillväxt  

- Ett resurseffektivt Europa   

- En integrerad industripolitik för en globaliserad tid     

- Tillväxt för alla  

- En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen  

- Den europeiska plattformen mot fattigdom och social 
utestängning 

 



DAE, Europas digitala agenda 
 - Håller samman tidigare initiativ. 

 

- Åtta åtgärdsområden 

- En digital inre marknad 

- Interoperabilitet och standardisering 

- Tillit och säkerhet 

- Snabb och ultrasnabb Internettillgång 

- Forskning och innovation 

- Främjande av digital kompetens, digitala färdigheter 
och digital integration  

- Vinster för EU-samhället som möjliggörs av IKT 

- Den digitala agendans internationella aspekter 



Digital Agenda  
för Sverige 
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Mjuk infrastruktur 
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Hård infrastruktur 

Tillgänglighet 

Strategiska IT-frågor  -  hålls samman av Digital Agenda 

  

 

 

e- Delegationen 

 

 

 

 
 

Bredbandsforum 

 

 



Viktiga utgångspunkter  

Det handlar om 
verksamhetsutveckling!  
 

- Utgå från privatpersoners 
och företags behov. 

- Behov av gemensamma 
spelregler. 

- Öppenhet istället för stuprör 
och inlåsning. 

- Hänsyn till säkerhetskrav 
och personlig integritet. 
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En helhet- flera delar 
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SKL:s eProgramområden 

eHälsa  Skola 
Näringsliv 
och arbete 

Samhälls-
byggnad, 
trafik och 

miljö 

Kultur, 
fritid och 
besöks-
näring 

Demokrati 
och 

delaktighet 

Stödprocesser 
Grundläggande strukturella förutsättningar 

Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & 
informationssäkerhet 



 

Hör gärna av dig med  

inspel och kommentarer! 
www.skl.se/e-forvaltning 

www.skl.se/bredband  

 

 

 

TACK! 

Jörgen Sandström 

Jorgen.sandstrom@skl.se  
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