
Tillsammans bygger vi 
framtidens samhälle

Vilken roll kommer kommuner, 
landsting och regioner att ha?

Gunilla Glasare, Avdelningschef SKL



En kort introduktion till kommuner 
och landsting

- 290 kommuner

- 20 landsting och regioner



Kommuner och landsting har en 
nyckelroll i eSamhället

Kommuner och landsting står för 
70 – 80 % av medborgarkontakterna

8 av 10 företagare har kontakt med 
kommunen



Kommunerna har kommit olika långt i 
arbetet mot framtidens eSamhälle

215 Mediankommun 15 282 invånare

”medelkommun” 32 209 invånare

Leksand, Hör, Hallsberg
Katrineholm, Strängnäs

Stockholm 829417 invånare
42480 anställda (2008)

Bjurholm 2500 invånare
250 anställda (2008)



Landstingen har ett flerårigt 
gemensamt arbete bakom sig



Strategi för eSamhället

Ledning och styrning

Lagar och regelverk

Tekniska förutsättningar

Informationsstruktur



SKL:s styrelses beslut om denna 
strategi innebär:
- Att det är nödvändigt att kommunal sektor i högre grad 

samverkar kring utveckling av e-förvaltning i linje med strategins 
mål och insatsområden.

- Att SKL har ett övergripande uppdrag för att stödja kommuners, 
landstings och regioners utveckling av e-förvaltning.

- Att SKL återkommer till sina medlemmar rörande behov av 
gemensamma överenskommelser och finansiering kring 
utveckling av e-förvaltning.

- Att kommuner, landsting och regioner rekommenderas att för 
sin del anta strategin för eSamhället.





Information, 
kommunikation, stöd

- Nyhetsbrev

- Blogg

- Webb

- Vägledningar

- Nationell uppföljning

- Nyckeltal och självskattning

- Konferenser

- Utmärkelser



SKL/ CeHis yttrande  på SOU 2010:104



Argument för statlig utgivning av 
certifikat
- Alla grupper privatpersoner som vistas i Sverige kan garanteras e- 

legitimation

- Med statliga certifikat blir modellen robust och långsiktigt hållbar - 
en privat aktör kan upphöra med att ge ut certifikat, gå i konkurs 
eller säljas.

- Den federativa modellen kan göras enklare tekniskt

- Det blir en infrastruktur med hög tillit och tillgänglighet, 
marknaden behöver inte bygga flera parallella strukturer. 

- Juridiska frågeställningar kring valfrihetssystem och signering blir 
inaktuella eller kan förenklas

- Kopplingen internationellt förenklas
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Enklare i eSamhället
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